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DE RODE DRAAD, DE JUBILEUMJAREN VAN ONS REGIMENT
Ons Regiment viert op 14
mei 2016 haar 75 jarig jubileum. Tijdens de afgelopen
jaren vierden wij uiteraard
op 11 januari onze Regimentsjaardag maar vanaf
1981 (40 jarig bestaan) is de
goede gewoonte ontstaan
om elke 5 jaar een jubileumviering te organiseren. Heel bijzonder hierbij
was, dat bij deze jubileumvieringen onze naamgeefster Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene en later onze beschermheer Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Jaime de Bourbon de Parme,
daar waar mogelijk, aanwezig waren. Dit benadrukt nogmaals de hechte band die ons Regiment

met ons Koningshuis heeft. In deze Vaandeldrager blikken wij terug op deze vieringen vanaf
1986 met steeds de persoonlijke ervaringen van
de toenmalige Regimentscommandanten.

De totstandkoming van de Vaandeldrager wordt mede mogelijk
gemaakt door het v-fonds met middelen uit de Nationale Postcode
Loterij en de Bank Giro Loterij. Uw deelname aan deze loterij wordt
daarom van harte aanbevolen.

17 PANTSERINFANTERIEBATALJON
GARDEREGIMENT FUSELIERS PRINSES IRENE
De kern van elk leger wordt gevormd door de militairen die het
grondgevecht voeren, de Infanterie.
Infanteristen werken met automatische en semi-automatische
handvuurwapens, mortieren en antitankwapens. Ook beschikt de
infanterie over geavanceerde communicatie- en laserapparatuur
en allerlei soorten nachtzichtapparatuur.
In deze film op Youtube krijg je een indruk
van hoe het er aan toegaat bij de Fuseliers
van het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene:
www.youtube.com/17painfbatGFPI

Voor de meest actuele foto’s, video’s, meningen en reacties zie:
www.facebook.com/17painfbatGFPI
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Van de Redactie
Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Peter Aerts en
Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Henrie Doreleijers
Voor u ligt de nieuwe uitgave van de
“Vaandeldrager”,
de eerste onder
de volledige verantwoordelijkheid
van het nieuwe
redactieteam. Wij
willen nogmaals
de oude hoofd- en
eindredacteur bedanken voor hun inzet de afgelopen
jaren. Zij hebben ervoor gezorgd dat er steeds een
goed verzorgd en kwalitatief hoogstaand blad bij u in
de bus lag. Gelukkig kunnen wij gebruik blijven maken van de kennis en ervaring van Hans Sonnemans
en Nelleke Swinkels die deel uit zullen blijven maken
van ons ‘nieuwe’ redactieteam.
Deze uitgave heeft als rode draad: “de jubileumjaren van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene”
waarbij door oud-Regimentscommandanten wordt
teruggeblikt op de lustrumvieringen vanaf 1981, een
en ander als opmaat naar de viering van het 75 jarig
jubileum van ons Regiment op 14 mei 2016 waarover
wij uiteraard ook in deze uitgave uitvoerig berichten.

Ook een Vaandeldrager met een zwart randje; steeds
weer ontvallen ons dierbare regimentsgenoten zoals
u in “In Memoriam” kunt lezen. Speciaal vermelden we als redactieteam hier de Generaal-majoor
der Fuseliers Kees Nicolai; hij is na een kortstondig
ziekbed plotseling overleden. Kees, als voorzitter
van onze Stichting Brigade en Garde Prinses Irene
en drager van de Gouden Fuseliersspeld, heeft zich
altijd op een bijzondere wijze ingezet voor het Regiment waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn. Wij
wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte toe de
komende periode.
In het volgende nummer (uitgave maart-april 2016)
zullen wij in de rode draad uitgebreid aandacht besteden aan nog een jubileumjaar, de oprichting van
het Regiment Prinses Irene in 1946, dan 70 jaar geleden en waar de Bataljons 3, 4, 5, 6 en 7 Gardregiment
Prinses Irene deel van uitmaakten. Uiteraard blijft
alle kopij welkom en wij dagen, met name jonge veteranen uit om hun verhalen op papier te zetten.
Wij wensen u en uw naasten namens het hele redactieteam veel leesplezier en fijne feestdagen en een
gelukkig en voorspoedig 2016 toe.

Van de Regimentscommandant
Tekst: Nico Boom, Luitenant-kolonel der Fuseliers
Beste Regimentsgenoten, dit is de laatste
Vaandeldrager van het
jaar 2015. Ook dit jaar
kunnen we met trots
terugkijken op al die
activiteiten die het
afgelopen jaar door
het regiment zijn uitgevoerd. Het was een
jaar van waar veel is
gebeurd. Mooie zaken; zoals de omvorming naar een
gemotoriseerd pantserinfanterie bataljon en de vele
ceremoniële taken die wij hebben uitgevoerd. Maar
ook droevige aangelegenheden, zoals het overlijden
van onze Erik Jan Peels in februari, van Mike van de
Vondervoort in oktober en uiteraard onze voorzitter
van de Stichting Brigade & Garde. Op 9 november namen wij als Regiment afscheid van Generaal-majoor
2

Vaandeldrager nummer 116

b.d. Kees Nicolai. Op een Fuselierwaardige wijze hebben wij onze Generaal Nicolai naar zijn laatste rustplaats begeleid. Wij zullen Kees missen en hem herinneren als een aimabel persoon, een bruggenbouwer
tussen jong en oud en een steunpilaar voor velen binnen het Regiment.
In deze Vaandeldrager blik ik zoals gebruikelijk even
terug op de gebeurtenissen van de laatste paar maanden. Daarnaast blik ik vooruit op de eerste helft van
het volgend jaar en geef ik aan waar onze focus als
paraat deel van het Regiment ligt.
De afgelopen periode heeft het bataljon intern zijn
eigen scherpschuttersopleiding (SNIPER) verzorgd.
Onder leiding van eigen instructeurs is deze opleidingsgang niet alleen ontwikkeld, maar ook verder
georganiseerd en uitgevoerd. Buiten het schiet-technische gedeelte kwam vooral de tactische inzet van

de SNIPER-groep aan bod. Een complexe opdracht,
maar uitstekend uitgevoerd.
In de maanden september en oktober lag de focus
van het bataljon op het optreden in verstedelijkt gebied. Op oefenterrein Marnerwaard en Oostdorp bekwaamden de Alfa en de Charlie compagnie zich in
het stadsgevecht. Complex en fysiek zwaar waren de
kernwoorden gedurende die weken. Het geïntegreerd
werken met genie, vuursteun en logistiek tussen bebouwing was voor velen een uitdaging. De vormingsaspecten MOED, TOEWIJDING en VEERKRACHT
zijn alle drie ruimschoots aan de orde gekomen. In de
tweede helft van oktober heeft de Charlie compagnie
deelgenomen aan een Belgische oefening in Bergen
Hohne. Hierbij stond de compagnie onder bevel van
een Franstalig Infanteriebataljon uit de Ardennen.
Ondanks de taalbarrières heeft de compagnie zich op
uitstekende wijze geprofileerd en een goede bijdrage
geleverd aan het welslagen van de oefening. Begin november nam het bataljon deel aan de reguliere Schieten Oefenperiode Bergen alwaar met de boordwapens
van de Bushmaster en de Mercedes Benz werd geschoten. Ondanks dat nog niet al het materiaal bij het
bataljon is binnengestroomd, hebben de compagnieën toch waardevolle trainingsmomenten gehad.
Van 6 tot 9 november is in het bijzijn van kolonel Ton
Herbrink de jaarlijkse delegatie afgereisd naar Engeland ter gelegenheid van de herdenkingen in Wolverhampton en Congleton. Ondanks dat dit jaar, om
budgettaire redenen, een zeer beperkt detachement
mocht gaan, hebben de deelnemers een mooi weekend gehad. Gelukkig hebben wij deze zeer waardevolle traditie kunnen voortzetten.
Op 19 november vond een beëdiging plaats op de
kazerne in Oirschot, onder belangstelling van familie, vrienden, collega’s én onze oud-strijders, werden
32 Fuseliers op het Regimentsvaandel beëdigd. Een
mooie dag waarbij het Regiment werd versterkt met
jong talent. De dag werd afgesloten met de jaarlijkse
ALV van de vereniging van officieren GFPI met aansluitend de verenigingsmaaltijd. Een uitstekend diner in goed gezelschap.
Op 24 november werden wij vereerd met een bezoek
van Zijne Majesteit de Koning. Tijdens zijn bezoek
was door de Charlie compagnie een mooie dynamische demonstratie georganiseerd. Deze vond plaats
op de Oirschotse heide. Het statische gedeelte werd
door de Bravo compagnie ingevuld. Het bezoek
werd afgesloten met een lopende lunch en een ontmoeting met de Koning. Zijn bezoek heeft op ons allen indruk gemaakt en wij hebben een mooie herinnering aan deze dag overgehouden. Het was een eer
om de Koning te mogen ontvangen.

Het jaar werd afgesloten met diverse bouwsteenoefeningen (Gemotoriseerde bivakken) van de compagnieën. Zowel op de Oirschotse heide, als in de Harskamp en ’t Harde werden deze uitgevoerd en werd
het oefen en trainingsprogramma van 2015 afgesloten. Ondanks dat het optreden van de gemotoriseerde compagnieën nog niet geheel is uitgekristalliseerd,
worden er in de groeps- en pelotonsdrills stappen
voorwaarts gemaakt. Dit met het besef dat we vooruit gaan, maar dat er nog veel werk aan de winkel is.

Voor ons ligt een zeer verdiend kerstverlof. In het
nieuwe jaar moet nog flink getrokken worden aan
het binnenkrijgen van het toegezegde materieel.
Dit materieel is randvoorwaardelijk voor het kunnen opwerken van het bataljon naar een operationele gereedheidstatus. De Charlie compagnie zal per
eind april 2016 als compagnie operationeel gereed
moeten staan. De overige compagnieën met daarbij
de bataljonsstaf zullen ook naar hun operationele
gereedheidstatus moeten toewerken. Deze status
dient per 31 december 2016 te zijn bereikt.
Terugkijkend op het afgelopen jaar kan ik concluderen dat het net als voorgaande jaren een hectisch en
zeer druk jaar was. Ook dit jaar moest alles uit de kast
gehaald worden om de ontvangen opdrachten goed
uit te voeren. Er is ook dit jaar heel hard gewerkt en
goed gepresteerd, gegeven de beschikbare randvoorwaarden. Ook dit jaar was dat niet mogelijk geweest
zonder de steun van u als regimentsgenoten. U heeft
zich belangeloos voor uiteenlopende zaken ingezet.
U bent daarmee een grote steun voor uw Regimentscommandant. Ik wil u allen daarvoor hartelijk danken. Ik wens een ieder een gezegende Kerst toe en
daarbij alle goeds, geluk en gezondheid voor het volgende jaar. Het was voor mij ook dit jaar een voorrecht om uw Regimentscommandant te mogen zijn.
december 2015
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JUBILEUMJAREN1981 EN 1986
Pas bij het 10e lustrum (50 jaar in 1991), werd voor het eerst een jubileum gevierd. Voor die tijd werden wel jaarlijks
de Regimentsjaardagen in januari gevierd met ontbijt en sportwedstrijden, inclusief deelname van onze Belgische
vrienden, Bataljon Bevrijding.

Tekst: Gérard Schenk, Kolonel der Fuseliers b.d.
en Guus van Leeuwe, Brigade-generaal der Fuseliers b.d.
Hoewel in 1981 de veertigste verjaardag van ons
regiment werd gevierd ging dat buiten de normale traditionele jaarlijkse activiteiten niet gepaard met bijzondere jubileum-festiviteiten. Het
regiment was echter springlevend. De belangrijkste gebeurtenis was ongetwijfeld het bezoek
dat Prinses Irene aan het regiment bracht tijdens
de jaarlijkse sportdag die samen met onze Belgische vrienden van Bevrijding, in augustus op
de Westenberg kazerne werd gehouden. Het bezoek vond plaats onder een stralende zon in een
buitengewoon ongedwongen atmosfeer. De traditie van min of meer jaarlijkse bezoeken werd
daarmee overigens beëindigd. In datzelfde jaar
startte een somtijds emotionele discussie binnen
de oud-strijders gemeenschap over het al dan
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niet “overdragen” van het invasiekoord aan de
parate fuseliers. Toen men daar uiteindelijk met
grote meerderheid achter dit plan stond, bleek
“Den Haag” niet akkoord met de nieuwe “versiering” op het fuseliers uniform. Na een intensieve
lobby tot op het hoogste niveau, werd de aanvankelijke afwijzing ingetrokken en konden in mei
1982 de eerste koorden door oud-strijders aan de
parate fuseliers worden uitgereikt, waarmee een
prachtige nieuw regimentstraditie werd geboren.
Het oranje-blauwe koord zou de herinnering aan
de Koninklijke Nederlandse Brigade binnen de
landmacht springlevend houden!
Pas bij het 10e lustrum (50 jaar in 1991), werd
voor het eerst een jubileum gevierd. Voor die tijd
werden wel jaarlijks de Regimentsjaardagen in
januari gevierd met ontbijt en sportwedstrijden,
inclusief deelname van onze Belgische vrienden,
Bataljon Bevrijding. Overigens werd er sinds
1984 pas echt aandacht door de “buitenwereld”
geschonken aan Regiment en oud strijders van
KNBPI, waarbij sindsdien een hechte samenwerking en intensieve betrokkenheid met de VOSKNBPI werd gesmeed. De belangstelling van de
maatschappij kwam op door de grote herdenking
met deelname oud strijders en regiment van 40
jaar D-Day in Normandië en aansluitend de festiviteiten in ‘84 en ‘85 in Nederland.

Van de Stichting Brigade en Garde
Tekst: Arie Vermeij, Brigade-generaal der Fuseliers b.d.
voorzitter Stichting Brigade en Garde
In ons oktobernummer schreef
Generaal-majoor der Fuseliers
b.d. Kees Nicolai deze rubriek
nog. Daarbij ging hij in op nieuwe
aanwinsten voor de Historische
Verzameling, de nieuwe bezetting
van de redactie van “De Vaandeldrager” en de viering van het
75-jarig bestaan. Reeds voordat
het oktobernummer op uw deurmat lag, vroeg hij mij het voorzitterschap over te nemen omdat hij
ernstig en ongeneeslijk ziek was.
Niemand had er echter rekening
mee gehouden dat hij ons reeds
op 2 november 2015 op 68-jarige
leeftijd zou ontvallen. Daarom
zal ik mij dit keer in deze rubriek
beperken tot de IN MEMORIAM.

IN MEMORIAM
Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Kees Nicolai
werd geboren in Oostvoorne op 29 oktober 1947 en
startte zijn militaire carrière in 1965 op de KMA. In
1969 begon hij zijn parate tijd bij het 13e Pantserinfanteriebataljon GFPI in Schalkhaar. Daar bekleedde hij zijn parate functies als pelotonscommandant,
plaatsvervangend compagniescommandant en commandant van de Charlie-compagnie. Hij toonde daar
ook zijn karakter door als een van de initiatiefnemers
de BOEL (Bond van Obstinate Eerste-Luitenants)
op te richten. Na de afronding van de Hogere Krijgsschool en diverse “Haagse” functies kwam hij in
1989 in Schalkhaar terug als Bataljons- en Regimentscommandant. Vanaf die tijd is hij
altijd sterk betrokken gebleven bij
het Regiment en was hij een grote
steun van de verschillende Regimentscommandanten, zeker ook
voor diegenen die hun loopbaan
niet bij “Prinses Irene” waren begonnen. Zijn laatste twee functies
voor zijn Functioneel Leeftijdsontslag waren het meest in het oog
springend: Commandant 1e Divisie “7 december” en Commandant
Opleidings- en Trainingscommando. Ook in deze hele drukke tijd
miste hij geen enkele regimentsactiviteit. Als nevenfuncties was
hij van 1997-2007 voorzitter van

de VVOGFPI en vanaf 2007 tot
afgelopen oktober was hij voorzitter van de Stichting Brigade en
Garde. Naast zijn professionele
capaciteiten, die wij kunnen aflezen uit zijn indrukwekkende
carrière, had Kees een aantal
hele mooie eigenschappen. Juist
de afgelopen maand kwamen die
prominent naar boven: naast een
harde werker was Kees ook een
echte levensgenieter, die genoot
van zijn gezin, vrienden, reizen,
sigaar en later pijp, goed glas
wijn en lekker eten. Ook naar
zijn collegae en medewerkers toe
was hij altijd een aimabel mens
met humor en eigenlijk gewoon
voor een generaal (zeker vergeleken met vele collegae) een “heel
aardige vent”.
Wij wensen zijn echtgenote Margriet, zijn beide
dochters en partners, Natasja en Edwin, Olga en Jan
en de kleinzoons Koen en Mark heel veel kracht en
sterkte toe om dit grote verlies te dragen.
Generaal, Kees, het regiment is jou heel veel dank
verschuldigd. Het doet ook ons ongelooflijk veel
pijn om jou als kameraad te moeten verliezen, maar
de mooie herinneringen aan jou zullen altijd in ons
voortleven. We zullen je niet vergeten, rust in vrede.

december 2015
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In memoriam
Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, Indië Bataljons GRPI en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
Wij wensen de naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. Moge zij
rusten in vrede!

VOSKNBPI
Dhr. S. H. Kamminga		
Dhr. G. Parel		

28 september 2015
21 november 2015

Wassenaar
Bergen op Zoom

Staf Cie

18 november 2015

Oisterwijk

Staf Cie
2e Cie

15 juli 2015
15 oktober 2015

Krimpen aan den IJssel
Huissen

Vierde bataljon GRPI
C. van der Heijden

Zevende Bataljon GRPI
M. van den Ham
J.W. Kemperman

jaar

Werkgroep 75 jaar
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
Tekst: Peter Aerts, Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d., voorzitter werkgroep

Zoals vermeld in de vorige Vaandeldrager wordt het
75 jarig bestaan van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene gevierd op zaterdag 14 mei 2016. Inmiddels kunnen we ook bevestigen dat dit jubileum
plaats vindt op de Markt in de gemeente Oirschot.
Het Regiment heeft in het verleden op vele plaatsen,
in binnen- en buitenland, acte de préséance gegeven. Dit gebeurde echter nog nooit in de gemeente
waar nota bene sinds 1992 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en de
Regimentsverzameling gevestigd is. “Groots met
een lokaal karakter” wordt het motto voor ons jubileum. De gemeente Oirschot is er trots op dat we als
“Landmacht-buurman” het evenement in het “Monument in het groen” gaan organiseren. Na overleg met
Burgemeester Ruud Severijns hebben we als werkgroep ook de “Luchtmacht-buurman” (Vliegbasis
Welschap-Eindhoven) benaderd om te kijken of we
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samen aan “Groots met een lokaal karakter” invulling kunnen geven.
Inmiddels zijn we zover dat we een dag- en avondprogramma kunnen presenteren. Het dagprogramma wordt gevuld met ONS jubileum 75 jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Hoofdelementen zijn
een ceremonie, defilé en gezellig samen zijn. Dit programma heeft een besloten karakter met een open
uitstraling op de Markt, waarbij het Garderegiment
zich zowel op de Markt als daarbuiten “groots” zal
presenteren.

Het avondprogramma wordt een muziekprogramma, “groots” ingevuld door een concert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht.

Om dit jubileum GROOTS te vieren heeft de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene besloten dat er
in 2016 slecht één jubileum reünie wordt gehouden
op zaterdag 14 mei 2016. Dus bijvoorbeeld geen Regimentsjaardagviering op 11 januari 2016 of een los-

se reünie voor oud-strijders van de Indië-bataljons
of van de Vereniging van Veteranen GFPI. Wilt u als
veteraan een reünie organiseren of aansluiten bij
dit evenement dan kan dat! De veteranen van IFOR
2 (1996) laten hun reünieactiviteit bijvoorbeeld samenvallen met deze dag. Naast de oud-strijders van
de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
en de Indië-bataljons 3, 4, 5, 6 en 7 van het Garderegiment Prinses Irene, is iedereen die ‘gediend’ heeft
bij de Fuseliers (13 en/of 17Painfbat GFPI), of was
ingedeeld bij de Fuseliers tijdens missies van IFOR,
SFOR, KFOR, EUFOR, SFIR, UNFICYP, ISAF Task
Force Uruzgan, MINUSMA etc. van harte welkom.
Hebt u (vanaf 1992) gediend bij de StStcie 13 Mechbrig of 13 Ltbrig, dan geldt hetzelfde. Bent u lid
van een van de verenigingen ressorterend onder de
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene (VVVGFPI, VVOGFPI, ROOV, Genootschap) dan bent u van
harte welkom. Bent u lid van de Vriendenkring van
de voormalige Westenbergkazerne dan bent u van
harte welkom. Hebt u ooit het Fuselierskoord uitgereikt gekregen/gedragen, dan bent u dus ook van
harte welkom.
U kunt ons nu al volgen op Facebook “1941-2016
Reünie 75 jaar GFPI” en vanaf januari 2016 ook op
www.fuseliers.nl. Hier en natuurlijk in de volgende
Vaandeldrager word u nader geïnformeerd voor wat
betreft deelname, inschrijven, etc.

Dagprogramma

Avond programma

09.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 16.30
13.30 - 14.30
14.00 - 16.30
13.00 - 16.30
16.30 - 17.00

17.00 - 20.30 Muzikale omlijsting
20.30 - 22.30	Optreden Orkest van de Koninklijke
Luchtmacht

Voor wat betreft het “lokale karakter” treedt de werkgroep in overleg met de gemeente, centrummanagement en ondernemers uit Oirschot. Wij hopen u in de
volgende Vaandeldrager daarover nader te informeren.

Wie zijn de deelnemers aan deze reünie?

Ontvangst deelnemers reünie
Verplaatsen/ opstellen
Ceremonie/ herdenking
Defilé
Reünie/ gezellig samenzijn
Maaltijd
Demonstraties / static show
Muzikale omlijsting
Afsluiting
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Regimentsnieuws
REGIMENTSKALENDER
Januari

Ma 04 jan

Nieuwjaarsborrel OFF en OOF

Vr 08 jan

5km cross (Genm Hemmes-trofee)

Ma 11 jan

Viering Regimentsjaardag (alleen appèl)

Ma 01 feb

Heildronk op H.K.H. Prinses Beatrix (31-01-1938)

Do 04 feb

ROOV-borrel

Wo 16 mrt

Bedrijfsintro-ochtend / rode padden-middag

Do 17 mrt

Beëdiging / Koorduitreiking COLIJNSPLAAT (dzv Ccie)

April

Wo 27 apr

Heildronk op Z.M. Koning Willem Alexander (27-04-1967)

Mei

Woe 04 mei

Dodenherdenkingen

Februari
Maart

COLIJNSPLAAT (Ccie)
HEDEL (Acie)
TILBURG (Dcie)
Do 05 mei

Herdenking WAGENINGEN (dzv Acie)

Zo 08 mei

71 jaar bevrijding DEN HAAG

Di 10 mei

Concert “slag om de residentie” / Garde concert

Za 14 mei

Reünie 75 jaar GFPI

Di 17 mei

Heildronk op H.M. Koningin Maxima (17-05-1971)

Ma 06 juni

Herdenking D-Day NORMANDIE (Acie en vaandelwacht)

Do 09 juni

Gardeborrel, loc volgt

Wo 15 jun

ROOV-borrel

Za 25 jun

Nationale Veteranen dag

Za 09 – Zo 10 jul

Kinderweekend

Zo 10 jul

Saamhorigheidsmiddag regiment en relaties

Augustus

Vr 05 aug

Verjaardag Hare Koninklijke Hoogheid prinses Irene

September

Za 03 sep

Nationaal Indië Monument ROERMOND (BC en BA)

Datum volgt

Viering Herdenking Beringen (Bcie en vaandelwacht)

Zo 18 sep

Fakkel defilé EINDHOVEN

Di 20 sep

Prinsjesdag (Ccie en Vaandelwacht)

Do 22 sep

RegimentsOOdiner

Wo 12 okt

Bedrijfsintro-ochtend / rode padden-middag

Do 13 okt

Beëdiging / Koorduitreiking HEDEL (dzv Acie)

Do 13 okt

Beëdiging Hedel

Do 27 okt

Herdenking bevrijding TILBURG (Dcie)

Do 03 nov

VVOGFPI diner (off diner)

Do 10 nov

ROOV-borrel + ALV

Vr 11 t/m ma 14 nov

Herdenking CONGLETON en WOLVERHAMPTON

Wo 07 dec

Heildronk op H.K.H. Prinses Amalia (7-12-2003)

Juni

Juli

Oktober

November

December
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Vereniging Van Veteranen GFPI
Voorzitter: Brigade-generaal der Fuseliers b.d. Arie Vermeij, Zoutmansweg 26, 2811 ET Reeuwijk
Secretaris: Luitenant-kolonel Andy van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen op Zoom,
contact: vvvgfpi@home.nl
Penningmeester/ledenadministratie: Nicole Hooft, Waterweegbree 28, 4823 NC Breda. Tel: 06-28265036
Bankrekening (IBAN): NL64 ABNA 0563 2686 11 t.n.v. Vereniging Van Veteranen Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene
Voor meer informatie: www.vvvgfpi.nl

GOED VOORNEMEN VOOR 2016:
DRAAG DE STERKE EIGENSCHAPPEN VAN VETERANEN UIT!
Tekst: Brigade-generaal der Fuseliers b.d.,
Arie Vermeij Voorzitter Vereniging Van Veteranen GFPI
In deze rubriek vindt u verenigingsnieuws over de VERENIGING VAN VETERANEN GFPI

Veteranen zijn sterke mensen!

Regimentsjaardag 2016 en 75 jarig bestaan
op 14 mei 2016
In verband met de grootse viering van ons 75-jarig bestaan op zaterdag 14 mei 2016 in het mooie plaatsje
Oirschot zelf, zal er op de regimentsjaardag slechts
een bijzonder appèl zijn, zonder verdere festiviteiten.
Wij nodigen alle veteranen uit deel te nemen aan dit
grote feest op zaterdag 14 mei. Meer informatie volgt,
maar noteer deze datum alvast in julllie agenda.

Overlijden Kpl1 Mike van de Vondervoort
Ja dat vinden we binnen de veteranengemeenschap
allemaal wel. Maar het is jammer dat de positieve en
sterke eigenschappen van veteranen onvoldoende
door ons en dus ook door de media worden belicht.
Net als in 2013 en 2014 werd ook op de NVD dit jaar
alle aandacht in de Ridderzaal weer compleet gericht
op de circa 10% van de veteranen met psychische
problemen, waarvan er gelukkig slechts een heel
klein deel voor een PTSS moet worden behandeld.
Die zorg moet natuurlijk goed en zoveel mogelijk
achter gesloten deuren worden uitgevoerd, zonder
aandacht van de media. Het was dan ook jammer
dat het in de Ridderzaal en dus in de media vooral
weer hierover ging. Ook na de NVD 2015 werd weer
geen woord gerept over de sterke en positieve eigenschappen van veteranen op grond van de vormende
aspecten tijdens missies. Afgelopen jaren hebben de
Voorzitter van het Veteranenplatform en ik hier ook
al op gereageerd; gelukkig reageerde dit jaar ook CLAS hier op dezelfde wijze op. Bovendien schreef
ook de voorzitter van de NOV Brigade-generaal b.d.
Ruud Vermeulen in zijn Column in ProDef: “Uitzending maakt steviger mensen”. Ik daag jullie uit om
dit positieve aspect van het veteraan zijn, als goed
voornemen voor 2016 uit te dragen.

Op zondag 4 oktober
is onze Afghanistanveteraan en drager
van het Bronzen
Kruis van Verdienste
Mike van de Vondervoort op 31 jarige
leeftijd onverwachts
overleden. Ons medeleven gaat in de
eerste plaats uit naar
zijn partner Marleen
en zoons Rob en Vin.
In het besef dat het
voor hen een hele zware klap is, verliezen wij veteranen in Mike ook een echte kameraad. Uit gesprekken
met zijn directe kameraden als Gaston de Ruijter en
Sven van de Haas en anderen van het bataljon klinkt
door hoe hard de klap ook daar is aangekomen. Uit
die gesprekken blijkt ook dat zijn dierbaren echt
trots kunnen zijn op de grote inzet van Mike als militair en als mens. Zijn onbaatzuchtige bijdragen aan
het brengen van vrede en aan de wederopbouw en
daarmee de hulp aan vele mensen in nood zal nooit
worden vergeten. Daarnaast heeft hij in Uruzgan met
gevaar voor eigen leven zijn kameraden geholpen en
gered toen ze gewond waren geraakt bij een aanslag,
december 2015
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waarvoor Mike zeer terecht de hoge dapperheidsonderscheiding het Bronzen Kruis van Verdienste heeft
ontvangen. Na 4 uitzendingen verliet Mike Defensie
in 2007, waarna hij werkzaam was in de beveiliging.
Inmiddels heeft een waardige uitvaart met “militaire
eer” plaatsgevonden, waarbij Kapitein Sven van de
Haas en Mevr. Nicole Hooft, die Mike goed kenden,
namens ons bestuur aanwezig zijn geweest. Helaas
is Mike niet meer als geweldige kameraad en mens
met al zijn humor in ons midden, we zullen hem missen, maar onze mooie herinnering aan hem zal altijd
in ons midden blijven voortleven.

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig
2016 toegewenst
Als bestuur kijken we weer terug op een nuttig en succesvol jaar als we onze doelstellingen tegen het licht
houden. We spreken de hoop uit dat jullie de tijd vinden
om dit nummer op het gemak te lezen en dat het jullie ook wat inspiratie oplevert om wat onbaatzuchtiger
met je omgeving om te gaan en dus wat meer voor je
naaste en bijvoorbeeld je medeveteraan over te hebben.
Dit zou mogelijk tot goede voornemens kunnen leiden
zoals, het organiseren van een reünie in 2016 of 2017,
of het bijwonen van het 75-jarig bestaan in de vorm van
een grote reünie op zaterdag 14 mei in Oirschot, of het
stimuleren of helpen van een veteraan met problemen
in contact te komen met onze nuldelijns helpers. Laten
we ten slotte goed zorgen voor onze medeveteranen
met problemen, maar naar de media vooral uitdragen
dat veteranen door hun missies met hun sterke eigenschappen van groot nut zijn voor ons bedrijfsleven!

Kopij
Zijn er leden die iets te vertellen hebben over hun
huidige of inmiddels afgesloten uitzending of over
hun vervolgloopbaan buiten defensie, stuur een
goed verhaal met een paar foto’s naar onze secretaris. Mocht je niet zo’n schrijver zijn, meld je dan
gerust aan voor een interview.

Sweaters
Voor diegenen die het veteranentenue wat te stijf
vinden, hebben we een hele mooie sweater aangeschaft, voor 29,50€ kunnen jullie deze bij de museum winkel of tijdens de reünies kopen.

Breng een nieuw lid aan en je krijgt een
uniek cadeautje!
Ten slotte is ons ledental inmiddels wat gedaald tot
528 betalende leden. We vertegenwoordigen circa
6000 (jonge) veteranen, dus wordt betalend lid. Dan
kunnen wij onze stem in de belangenbehartiging nog
duidelijker laten klinken. Wil je jezelf of iemand anders aanmelden als lid van de VVVGFPI, kan dat bij
onze secretaris vvvgfpi@home.nl of surf naar onze
website www.vvvgfpi.nl. Op onze website kun je via
het gastenboek, facebook of andere links mogelijk
ook je ‘oude kameraad’ terugvinden, artikelen over
uitzendingen lezen en foto’s bekijken. Afsluitend nog
een allerlaatste verzoek van onze ledenadministratie;
geef a.u.b. je nieuwe adres door als je verhuist en ook
je nieuwe mailadres als dat is gewijzigd.

Vereniging van Oud-Strijders
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
Voorzitter: Generaal-majoor b.d. R.W. Hemmes, Thorbeckelaan 74, 2564 BS ’s-Gravenhage
Secretaris: F.C. van der Meeren, Noordsingel 23, 4611 SB Bergen op Zoom
Bij overlijdensgevallen van leden van bovengenoemde vereniging graag bericht aan:
Nelleke Swinkels – van de Vorst, Esdoornstraat 21, 5682 CM Best, of e-mailadres:
nellekeswinkels@onsbrabantnet.nl. Tel: 0499-374444 en tel: 06-54796857.
Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels te sturen.
Bankrekening (IBAN): NL51 INGB 0001 9995 33 t.n.v. Vereniging Oud-strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Website: www.prinsesirenebrigade.nl

“WETENSWAARDIGHEDEN VAN ONZE VERENIGING”
Tekst: Rudi Hemmes, Voorzitter van de Vereniging van Oud-Strijders
van de Koninklijke Nederlandse Brigade ”Prinses Irene”
Het was eind november wel heel roerig in Europa
met de aanslagen in Parijs, het commentaar dat
overal werd gegeven en de mogelijkheden van terreur die elders Europa nog zouden kunnen treffen.
Het op het laatste moment afgelasten van de voet10
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balwedstrijd Duitsland – Nederland was daar ook
een voorbeeld van. Gelukkig zijn er, op het moment
dat ik dit stukje bij de redactie moet inleveren, geen
aanslagen meer gepleegd. Het is te hopen dat er
overal in Europa maatregelen kunnen worden ge-

troffen om te voorkomen dat inwoners van al die
landen, waar mensen wonen die zich niet weten te
gedragen en zich niet aan de normen en waarden van
dat land kunnen houden, worden opgepakt voordat
zij aanslagen kunnen plegen.

Herdenkingen in Beringen en Tilburg
Wij hebben persoonlijk in de afgelopen maanden
gelukkig geen last gehad van dit soort mensen. De
herdenking in Beringen was op maandag 7 september opnieuw een succes. Deze keer in de ochtend.
Het was weer goed georganiseerd en de herdenking
werd besloten met een heerlijke gezamenlijke lunch.

Generaal Majoor der Fuseliers b.d. C. Nicolai
overleden
Begin november werden wij opgeschrikt door het
plotselinge overlijden van Generaal Majoor der Fuseliers b.d. C. Nicolai. Hij was een zeer gewaardeerd
Regimentscommandant, die zich ook na zijn dienstverlating op vele manieren heeft ingezet voor ons
Garderegiment. Hij liet nooit na om van zijn waardering voor de Oud-Strijders van de Prinses Irene Brigade te laten blijken. Zijn militaire uitvaart werd op
voortreffelijke manier verzorgd door ons regiment.
Alle hulde daarvoor.

Poppy Day in Engeland
In het weekend van 7 en 8 november was weer de
gebruikelijke herdenking in Engeland. Kolonel b.d.
Tony Herbrink ging met ons Regiment mee naar de
herdenking in de beide plaatsen die ons tot Ereburgers hebben benoemd: Wolverhampton en Congleton.
U vindt daarvan een verslag in deze Vaandeldrager.

75 jarig bestaan Garderegiment op 14 mei
2016

De herdenking van de bevrijding van Tilburg werd
gevierd op 27 oktober. Waar in het verleden de hele
dag op alle plaatsen in Tilburg de gevallenen werden herdacht, wordt nu ook het feit gevierd dat de
Duitsers die dag waren verdreven en er na vier jaar
bezetting, dankzij de Geallieerde Strijdkrachten,
eindelijk bevrijding was. De beëdiging en koorduitreiking in Hedel, op 22 oktober, zou worden verzet
en op 17 december in Tilburg plaatsvinden. Dit gaat
echter niet door en de eerstvolgende koorduitreiking zal plaatsvinden in Hedel, in april 2016.

Zet maar vast in uw agenda van 2016 dat op 14 mei
op grootse wijze het 75 jarig bestaan wordt gevierd.
De Oud-Strijders van de Prinses Irene Brigade, van
de Indië Bataljons en alle Veteranen van het Garde
Regiment Fuseliers Prinses Irene, worden op dit
feest verwacht. Bijzonderheden hoort u nog van de
secretaris. Bij de herdenking van de oprichting van
de Koninklijke Nederlandse Brigade, in Congleton
op 11 januari 1941 en die later dat jaar de naam Prinses Irene kreeg, bent u natuurlijk op 11 januari in
Oirschot ook welkom. Het zal met de festiviteiten
van 14 mei in het vooruitzicht een hele sobere verjaardag worden. Zoals altijd kijk ik naar u uit.

1991: HERINNERINGEN 50-JARIG JUBILEUM
Een heel mooie tijd, de voorbereidingen en de
uitvoering zelf. Hoewel de viering plaatsvond op
27 augustus 1991, was daaraan voorafgaand een
keur van activiteiten.
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Tekst: Herman van Bokhoven, Brigade-generaal der Fuseliers b.d.
begeleiders waren al vroeg present. De formele
dodenherdenking maakte op een ieder grote indruk. Het was een stijlvol moment van de dag,
toespraak, kransleggingen. De appelplaats van
de Westenbergkazerne stond overvol met reünisten en genodigden. Na de lunch kwam alles in beweging voor het grote defilé, dat door ZKH Prins
Bernhard, ondanks een heftige ribblessure, voor
het gemeentehuis van Diepenveen/Schalkhaar
met enthousiasme en humor werd afgenomen.
Hilariteit was er toen de prins fuselier Mahboeb
bij zich riep. Na afloop van het defilé vertoefden
de prins, de burgemeester en ik enige tijd in dat
gemeentehuis. De burgemeester deed een poEen heel mooie tijd, de voorbereidingen en de
uitvoering zelf. Hoewel de viering plaatsvond op
27 augustus 1991, was daaraan voorafgaand een
keur van activiteiten. Ik denk aan de hardlooptocht van Courseulles-sur-mer naar Den Haag in
mei van dat jaar, ter herdenking van de veldtocht
van de Irenebrigade in 1944. En, aan de voorbereidingen om
het jubileumboek te kunnen
uitgeven. Zo ook
aan de compact
disk,
fantastisch
mooi volgespeeld door de eigen Drumfanfare. Of aan het
Open Huis dat we hielden. De viering op 27 augustus vond onder stralende weersomstandigheden plaats. De reünisten -oud-strijders van de Irenebrigade en van de vier Indiëbataljons- en hun

ging de prins naar de raadzaal te lokken, omdat
die zulk mooi houtsnijwerk had. Daar stond de
vrouw van de burgervader zogenaamd bloemen
te schikken. Weliswaar ging de prins mee, maar
niet dan nadat hij mij duidelijk zei: ‘Bewaar me,
een raadzaal. Als hij hier nou een paar panda’s
zou hebben, was het wat anders’.

HERDENKINGSPLECHTIGHEID IN WOLVERHAMPTON EN CONGLETON
Tekst: Tony Herbrink, Kolonel der Fuseliers b.d.
De jaarlijkse dodenherdenking wordt in Engeland
steeds gehouden op of rond 11 november. Dit omdat
“de Grote Oorlog” (eerste wereldoorlog 1914-1918 ) op
die datum eindigde. Men wilde niet dat er na de Tweede Wereldoorlog op twee data een dodenherdenking
werd gehouden. Er werd dus gekozen voor eenmaal
en wel op 11 november. De exacte datum wordt elk
jaar vastgesteld en wel in het weekeinde dat het dichts
bij 11 november ligt. Voor 2015 was dat zaterdag 7 november of zondag 8 november. Wolverhampton koos
voor zaterdag 7 november en Congleton voor zondag
8 november. Het was voor ons daarom mogelijk om de
herdenkingen in allebei de plaatsen bij te wonen.
12
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Probleemloze reis
Op vrijdag 6 november was het voor ons een heel
vroege ochtend. Om 06.00 uur stond de chauffeur
van het Garderegiment Fuseliers bij mij voor de
deur om mij op te halen en met de vertegenwoordigers van het regiment af te reizen naar Engeland.
Voor deze reis mocht het regiment, vanwege de bezuinigingen, slechts vijf personen aanwijzen voor
deelname. Bij deze vijf was uiteraard ook de overste
Nico Boom opgenomen, maar hij moest vervangen
worden door Majoor Frank Peters, omdat hij op 9
november aanwezig moest zijn bij de begrafenis van
generaal Nicolai. Daarnaast bleek op die dag ook

dat veteraan Max Wolff wegens ziekte niet mee kon
gaan en ook zijn echtgenote Carla niet. Het gehele
gezelschap bestond dus uit slechts 6 personen. De
reis verliep zonder problemen, zij het dat op de snelwegen de ongevallen hier en daar wel enige vertraging opleverde. Wij werden ondergebracht in het ons
wel bekende hotel Mercure Goldthorn Hotel. Nadat
wij onze kamers hadden ingenomen, werd ons diner
klaar gezet en met smaak verorberd. Om 21.00 uur
waren enkele leden van de Royal British Legion aanwezig om ons te verwelkomen met een drankje in de
bar van het hotel. Een echt gezellige, gemoedelijke
bijeenkomst, zoals wij dat elk jaar mee maakten.

zijn dank uit en overhandigde de burgemeester het
cadeau, zijnde een verkleinde kopie van de “Regimental Colours”, d.w.z van ons Vaandel. Met nog wat
napraten en het maken van foto’s door verschillende
personen, werd afscheid genomen en begaven wij
ons op weg naar Congleton te gaan.

Congleton

Engels ontbijt en herdenking op Jeffcock
Road Cemetary

Kranslegging Congleton

Kranslegging op Jeffcock Road Cementary

Na een goede nachtrust en een Engels ontbijt met
“bacon and eggs” vertrokken wij naar Jeffcock
Road Cemetery waar de herdenkingsplechtigheid
zou worden gehouden. De voorzitter van de plaatselijke Royal British Legion had de algemene leiding
en een aalmoezenier deed de gebeden en gezangen,
begeleid door een muziekkorps en de “rollcall” door
de enige aanwezige veteraan van de Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”. Gedurende deze
rollcall stond achter elk grafsteen van de 23 graven
van Nederlandse jongens een militair van de Engelse luchtmacht. Bij het afroepen van elke naam
werd door de militair achter die grafsteen de militaire groet gebracht, een plechtige en aandoenlijke
handeling. Aan het einde werd ons volkslied en dat
van Engeland door de muziek gespeeld en door ons
gezongen. Helaas moet worden gezegd dat al deze
handelingen geschieden in de regen, weliswaar geen
forse buien, maar genoeg om de paraplu te gebruiken. Na afloop van de plechtigheid liepen wij terug
naar onze auto en werden wij naar de Town Hall gereden om aldaar door burgemeester Ian Brookfield
en de leden van de gemeenteraad te worden ontvangen en getrakteerd op koffie en het een en ander om te eten. Tijdens onze aanwezigheid heette de
burgemeester ons welkom en sprak majoor Peters

De reis naar Congleton kon ruim een uur voor de
geplande tijd aanvangen en dat was in een later stadium maar goed ook, want een ongeluk op de M6
gaf een oponthoud van bijna 90 minuten. Toch waren wij om ongeveer half vijf in ons hotel, Chimney
House in een plaats, genaamd Sandbach. Om 18.00
uur begaven wij ons naar Congleton, waar de auto
geparkeerd werd en waar wij werden opgewacht
door iemand van de gemeente om ons te naar de
plaats te brengen, waar de “bonfire and Firework”
werd getoond. Wij werden daar hartelijk onthaald
door burgemeester Elisabeth Wardlaw en het feestcomité. Het was nog steeds niet helemaal droog,
maar onder een afdakje konden wij het wel droog
houden. Een geweldig mooi vuurwerk dat duurde
tot ongeveer 20.00 uur. Na afloop was er in het “Forum Chinese Restaurant” een geweldig uitgebreide
maaltijd, die werd afgesloten met een heerlijke calvados. Het was intussen zo ongeveer middernacht
geworden voordat wij terug in ons hotel waren. Het
behoeft geen betoog dat iedereen genoot van het
vertoonde vuurwerk en in het hotel al gauw een diepe slaap te pakken had.
Om 10.15 uur verzamelden wij en ook vele bewoners
van Congleton en liepen achter de muziek aan naar
de Town Hall, waar een “cenotaph”( herdenkingsteken voor gesneuvelden) was. Hier vond de plechtigheid en de kranslegging plaats. Nadat aan het einde
van de ceremonie de volksliederen van Engeland en
Nederland waren gespeeld en gezongen, liepen wij
(sorry, ik in de rolstoel) naar de Congleton Church,
waar gebeden en gezongen werd en door de squadronleader Stewart Price en sergeant Andy Whitmodecember 2015
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re van de Luchtmacht een interview werd gegeven
over hun belevenissen gedurende de “active service”
in de oorlog. Gedurende de plechtigheid waren vele
vlaggen aanwezig van de Royal British Legion, en
van de plaatselijke vereniging van oud-strijders (een
afbeelding van ons Vaandel).

Uitgebreide lunch
Na deze kerkelijke plechtigheid gingen we naar de
Town Hall, waar wij konden genieten van een overvolle tafel met dranken en etenswaren. Hierna kreeg
onze majoor Peters het woord en in vloeiend Engels
gaf hij aan dat iedereen van het Regiment weer blij
was om in Congleton te zijn en dat zij niet alleen de
oudste veteraan, maar ook hier een verkleinde kopie
van hun “Colours” (vaandel) hadden meegebracht
als teken van de vaste verbinding van het Garderegiment met de stad Congleton. Hiermee was het officiële gebeuren tot een einde gekomen. De namiddag en avond werden zelf ingevuld door te wandelen
door de stad en het bezoeken van bepaalde plaatsen,
die in Engeland “Pub” worden genoemd. Op maandag 9 november vertrokken wij weer uit Congleton
en begonnen aan de lange reis naar Oirschot, die 61

km onder het Kanaal doorging naar Frankrijk. Het
vlotte prima en om ongeveer 22.00 uur was iedereen
weer veilig thuis.

Tot slot
Uiteraard waren wij, veteranen, al gewend aan een
bijzonder goede en amicale benadering en verzorging door de leden van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene. Deze reis was ik, helaas, de enige aanwezige veteraan van de Brigade. De wijze waarop de
leden van het Regiment zich telkens hebben voorbereid en ingewerkt in de uitvoering van het belangrijke bezoek aan Wolverhampton en Congleton, wordt
door ons, veteranen, als subliem ervaren. Wanneer
binnen niet al te lange tijd geen veteranen van de
oude Brigade meer aanwezig kunnen zijn, is het
voor ons een bijzondere geruststelling dat de herdenkingen in Engeland als een vast jaarlijks terugkerende gebeurtenis doorgang zullen vinden. De leden
van het Regiment voelen, net zoals de veteranen, dat
de geboorteplaats niet mag worden vergeten en dat
de in Wolverhampton begraven collegae niet in de
steek gelaten kunnen en mogen worden.

Vereniging van Oud-Strijders Indië-Bataljons
Garderegiment Prinses Irene
Organisatie: VVVGFPI.Contactpersoon Nicole Hooft, Waterweegbree 28, 4823 NC Breda,
Tel. 06-28265036. e-mail: NGJ.Hooft@mindef.nl
DB VOSIB (in ruste). H. (Harry) Vleeming, (voorzitter) Hamersestraat 33A2, 6931 EV Westervoort,
Tel.026-3118271.
Th.J. (Theo) van Alst (secretaris) Nic. Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar, Tel 0316-524002,
e-mail: tvalst@kpnmail.nl
W.G. (Wim) ter Horst (penningmeester) Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, Tel.0575-510207
e-mail: wg.terhorst@upcmail.nl
Bankrekening (IBAN): NL64 ABNA 0563 2686 11 t.n.v. VVVGFPI

Tekst: Wim ter Horst.

Aan alle leden van de Indië Bataljons van
het Garde Regiment Prinses Irene
Het is nu 13 november 2015 en ik schrijf alvast een
stukje, dat gepubliceerd gaat worden in Vaandeldrager 116, die omstreeks de Kerstdagen zal verschijnen.
Het DB (in ruste), bestaande uit H. Vleeming, Th van
Alst en W. ter Horst, wenst u allen
“Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun Baru”
“Fijne Kerstdagen en een voorspoedig
en gezond Nieuwjaar”.
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Ook dit jaar hebben wij weer genoten op onze gezamenlijke reünie, die gehouden werd op 9 september
jl. Er was minder belangstelling dan het jaar daarvoor, maar het is toch weer een bijzonder gezellige
dag geworden, zoals u in het oktober nummer van
de Vaandeldrager hebt kunnen lezen. De organisatie
van deze dag was weer perfect uitgevoerd. Compliment voor de VVVGFPI
In het komende jaar (2016) zal alles anders zijn,
want in dat jaar bestaat ons Regiment 75 jaar en dat
feit zal groots gevierd worden op 14 mei 2016. Wij
roepen U bij dezen op om (indien mogelijk) die dag
massaal aanwezig te zijn in Oirschot, want een 75

jarig jubileum beleef je maar één keer. Bovendien is
of wordt de jongste Irene Indië Veteraan in dat jaar
87 jaar en de oudste zal dan al 90+ zijn. Dit lijkt mij
een reden om aan te nemen , dat de kans om het 80
jarig jubileum nog mee te maken, niet erg groot is.

Nogmaals “goede Kerstdagen en een prettige jaarwisseling “gewenst en hopelijk tot ziens op 14 mei
2016.

Vierde bataljon GRPI
Garderegiment

Organisatie: VVVGFPI. Contactpersoon Nicole Hooft, Waterweegbree 28, 4823 NC Breda,
Tel. 06-28265036. E-mail: NGJ.Hooft@mindef.nl
4e Bat. GRPI: Contactpersoon Th. J.(Theo) van Alst, Nic. Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar,
Tel. 0316-524002. E-mail: t.alst@upcmail.nl

1946-1950
Reünie Commissie
4e Bataljon

ER WERD HEEL WAT AFGESCHOTEN; ZELFS DE SMA DEED MEE
Tekst: H. Colenbrander, bewerkt door Wim ter Horst
Tijdens ons verblijf in Indië van juli 1947 tot februari
1950, was de staf en een gedeelte van de 2e compagnie, 4e bataljon Prinses Irene een poos gelegerd in
Dinojo Modjokerto. Om de bevolking te helpen de
sawah’s te beschermen tegen de wroetende wilde
zwijnen en om ons karige vleesrantsoen wat aan te
vullen voor een dag ( vooral dit laatste), gingen we
tegen de schemering nog wel eens op de wilde zwijnenjacht. Het record was 4 varkens op één avond, 2
voor onze compagnie, 1 voor een andere compagnie
en 1 naar een chinees als ruilmiddel voor drank en
gebak. We hadden een “blanco” afschotvergunning.
Op een avond gingen de kapitein, de SMI, ik (de
SMA) en nog een paar jongens weer eens ons geluk beproeven. Ik was in een boom geklommen het
dichtst bij de rand van de bushbush. Ik zat rustig
op een tak met de Lee Enfield naast me en hoorde
na enige tijd geknor en ja hoor, er kwam er één te
voorschijn. Had ie beter niet kunnen doen want op
een meter of 50 schoot ik hem neer, niet helemaal
dood maar een tweede schot verloste hem uit zijn
lijden. Aan een paar kampongmannen vroeg ik het
zwijn naar onze verzamelplaats te brengen waar de
auto ons weer op zou halen, niet zover van de kampong. Toen we zaten te wachten vroeg de kapitein
wie er had geschoten en ik zei: ik. Omdat het wild
er nog niet was zei hij, zeker mis geschoten. Hij had
kennelijk niet zoveel vertrouwen in de schutterscapaciteiten van een administrateur. Hij wist niet dat
ik als plattelander uit de Achterhoek al vroeg had
leren schieten omdat we thuis een windbuks en een
jachtgeweer hadden om schadelijk wild te schieten.
Er zat ook wel eens een haas, konijn, patrijs, fazant

Foto H Colenbrander: Monument in Modjokerto
december 2015
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of een houtduif tussen het schadelijk wild. Dit terzijde. Ik zei dat een paar mannen het beest zouden
komen brengen. Waar blijft dan de buit zei hij na
een poosje, ga eens kijken in de kampong en zeg dat
ze opschieten want het werd al goed duister. Ik zei:
alleen? Ja natuurlijk, zei hij. Hij vond dat normaal
maar ik als pennenlikker was daar niet zo aan gewend en kneep hem best een beetje. In de kampong
waren denk ik alle bewoners verzameld rond het lijk
en keken begerig naar bepaalde delen tussen de achterpoten van de goed uit de kluiten gewassen beer,
een echte mannetjesputter met ballen. Ik verzocht
een paar mannen beleefd doch dringend om de buit
lekas naar de aangegeven plaats te brengen en zo
geschiedde.
De dragers kregen de beloning van 50 roepia-cent,
een halve gulden en een paar sigaretten en wij een
portie extra vlees de volgende dag. Het varken werd
nl. direct van de huid ontdaan, de kop, de poten,
staart er af en de ingewanden er uit wat allemaal
over een muur ging geloof ik in de kali die langs de
keuken liep. De natuur ruimde alles netjes op en van
een Dierenpartij of Groen Links was daar geen sprake. De lever werd dezelfde avond, nog warm, gebakken en was voor de schutter, onze baas de kapitein
en een paar stafmensen (waaronder ik) en met wat
brood opgepeuzeld. De rest werd door de kok Timmer en zijn hulpen de volgende dag gebraden en in
één dag door de compagnie opgepeuzeld.
En zo vulden wij onze voedselvoorziening kosteloos
wat áán, zonder kosten voor het rijk zoals b.v. nu
voor de jongens in Mali zoals ik onlangs las. Tijdens
een andere jachtpartij zag ik onze kapitein opeens
uit de boom kimmen, zich piemelnaakt uitkleden
en weer aankleden; hij had in een boom gezeten die

vol grote rode mieren zat. Zo werd een jager een bejaagde. Tijdens een nog andere partij zat ik een paar
honderd meter van de bebossing bij een hutje tussen
de rijstvelden te wachten op iemand die ik nog nooit
had gezien, wilde zwijnen daar, toen er een inlander
naar me toe kwam drentelen. Na een paar woorden
vroeg hij met hoeveel man we op jacht waren. Ik zei
geloof ik 20 of zoiets en daarna slenterde hij terug
richting bos. Ik ben toen toch maar terug gegaan
naar waar de kapitein zat en zijn we maar naar huis
gegaan met nog een paar anderen.

Foto H. Colenbrander: Behuizing administrateur

Zo zie je dat de SMA meer angst heeft gekend tijdens
leuke gebeurtenissen dan de “jongens” in hun dagelijkse “werk”.

NB. Aanvulling Th. van Alst:
Een dergelijke zwijnenjacht werd regelmatig gehouden in 1948, een rustige periode tussen de 1e en 2e
Politionele Acties.

Vijfde bataljon GRPI
Organisatie: VVVGFPI. Contactpersoon Nicole Hooft , Waterweegbree 28, 4823 NC Breda,
Tel. 06-28265036. E-mail: NGJ.Hooft@mindef.nl
5e Bat. GRPI: W.G. (Wim) ter Horst, Emmalaan 15, 7204 AT te Zutphen. Tel.0575-519207.
E-mail: wg.terhorst@upcmail.nl

ANEKDOTE
Tekst: Wim Pennings, Ontario , Canada.
Bewerkt door Wim ter Horst
Waarde vrienden,
Met waar genoegen ontvang ik de Vaandeldrager al
die jaren. Mijn dank hiervoor. In het in Memoriam
(Vadra 114) staat het overlijden vermeld van M.J.
16
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Jansen. Hij was kok in het 5e Bataljon, 3e Cie, 1e
peloton, waar ik ook bij hoorde.
Hij was ons aller vriend, als wij van patrouille terugkwamen van 10 uur of meer, dan was de koffie altijd

klaar. Als de rijst was aangebrand was het niet zo goed,
dan werd er gekankerd, dat doen goeie soldaten.
Hij vertelde mij een keer, en dat is me altijd goed
bijgebleven, dat hij bakkersknecht was en in een
bakkerij werkte. Op zaterdag moest hij altijd brood
bezorgen met de bakfiets.Op een mooie warme zaterdag, de zon was goed heet en dat was zweten natuurlijk. Hij moest nog één klant, dan was hij klaar,
maar die was altijd lastig. Hij klopt op de deur en
daar komt mevrouw. Hij zegt, hier is de bakker, hoeveel wenst u? Zij vroeg :”Is het vers brood”? Dit is
alles wat ik heb, antwoordde hij haastig. Laat maar
eens zien zegt ze. “Dat is geen vers brood, ik wens

vers brood.” Hij dacht even na en zegt , ik zal het
gelijk halen. Maar hij zweette al zo en fietst weg,
gaat een paar kilometer verder een boeren zijweg in,
zet de bakfiets tegen een boom en gaat een paar uur
rusten. Hij wordt weer wakker en gaat terug naar
mevrouw. Hier heb ik vers brood zegt hij. Ik zal eens
komen kijken zegt mevrouw. Hij opent de bak en zij
zegt, “dat ziet er een stuk beter uit, geef mij maar
vier broden”. Zo waren ze allebei tevreden.
Zo had een ieder zijn eigen verhaal, als de zon daalde op de voorposten in Indië.
Dat hij moge rusten in vrede.
U allen gegroet en genoegen met ons blad.

VOORBEREIDING OP DE 2E POLITIONELE AKTIE OP SUMATRA
Tekst: Uit het archief van D. Smits (3-1-5 Irene).
Bewerkt door Wim ter Horst.

Spannende uren:
(19 dec 1948. Ladang Padi, Sumatra’s westkust)
Drie weken hebben we van een heerlijke rust in Emmahaven kunnen genieten. Het was iets ongewoons
voor ons jongens, die nu al meer dan een jaar ‘t ruige
vrijbuitersleven op een buitenpost gewend waren.
Eerlijk gezegd verlangden we daar allemaal weer
naar terug. Maar tijdens onze rustperiode had men op
de diverse hoofdkwartieren niet stil gezeten. Uit alles
konden we opmaken dat er iets op handen was.
Grote voorraden munitie, noodrantsoenen, gevechtskleding enz. werden ons bivak binnen gebracht. Toen
ook al onze voertuigen grondig nagekeken, opgespoten en voorzien werden van grote, zwart omlijnde
oranje driehoeken op de motorkap, wisten we voldoende. De nieuwsberichten waren trouwens de laatste dagen duidelijk genoeg geweest. En ja hoor, onze
hele compagnie moest zich in de kantine verzamelen.
De kapitein zette daar met weinig woorden uiteen
wat ons te wachten stond. Na het lange en nutteloze
onderhandelen met Djocja had onze regering eindelijk ingezien dat er anders opgetreden moest worden.
Aan onze compagnie (1-5 Garde Regiment Prinses
Irene) was de “eer” te beurt gevallen als spits te dienen bij de a.s. politionele actie. Gisteren hebben we
onze gevechtsuitrusting ontvangen en zijn op grote
trucks naar Ladang Padi, de verst vooruitgeschoven
post op de weg Padang - Solok, vervoerd. Deze kampong ligt op 600 meter hoogte aan het begin van de
Soebangpas die dwars door het Boekit Barisan gebergte loopt en in handen is van de T.N.I. Deze pas is
de sleutel tot de Padangse bovenlanden.
Het is nu uur U-4 d.w.z. dat we nog vier uur verwijderd zijn van het moment waarop de actie zal be-

Foto D. Smits: Wachtpost

ginnen. Uur U was in dit geval 19 december 06.30
uur. We zijn net gewekt en moeten ons alvast gaan
klaar maken. We hebben nog tijd genoeg, maar het
vervelende is dat we alles zoveel mogelijk in het
donker moeten doen. De vijand heeft immers overal
zijn uitkijkposten zitten. Er wordt niet veel gezegd.
Een ieder is met zichzelf bezig en de meeste jongens
zijn met hun gedachten in dat verre Holland, waar
de mensen niet kunnen vermoeden dat wij ons hier
klaar maken om over een paar uur de strijd te beginnen. Plotseling ..... een hevige knal. We grijpen allemaal automatisch naar ons wapen. Gelukkig, loos
alarm. Een band van de keukenwagen is gesprongen
en we kunnen ons weer rustig verder gaan voorbereiden. Rustig? Wanneer je de jongens van buiten
aanziet, dan zeg je inderdaad, ja rustig. Maar hoe is
het daarbinnen, onder de camouflage-overall? Is het
december 2015
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daar ook zo rustig? Ach, ik ga mijzelf maar na. ‘t Is
van binnen één grote warboel. ‘t Ene ogenblik denk
je aan thuis, ‘t volgende moment denk je aan dingen
die komen gaan. Hoe zouden we het eraf brengen?
Plotseling wordt die gedachtenvlucht onderbroken
door een nuchtere opmerking van één van je kameraden: “Zeg heb jij je verbandpakje bij je en denk aan
de handgranaten dat je die bij je steekt”

Eerst spreken de veldprediker en de aalmoezenier
ons toe. Wanneer dat gebeurd is krijgen we de dagorder van generaal Spoor te horen. Hierin wordt met
nadruk gewezen op het feit dat we de bevolking in
het vijandelijke gebied goed moeten behandelen.
Vervolgens zet de kapitein ons het plan de campagne in grote trekken uiteen. De pelotons- en groepscommandanten krijgen nog nadere instructies.

De tijd gaat echter verder. Als we gegeten hebben
moeten we samenkomen in de grote kantinetent

Wordt vervolgd.

S-ireentje 75

Organisatie: VVVGFPI. Contactpersoon Nicole Hooft, Waterweegbree 28, 4823 NC Breda, Tel. 06-28265036.
E-mail: NGJ.Hooft@mindef.nl
6e Bat. GRPI: H. (Harry) Vleeming, St. Willebrorduslaan 8 , 6931 ES Westervoort. Tel. 026-3118271

ROOD, WIT, BLAUW
Tekst: Piet Peters, bewerkt door Wim ter Horst.
Ons symbool vóór 1940, na 1945 en altijd zal het blijven. In deze tijd komen er veel plaatselijke vlaggen,
een soort statement, men wil niet onderdoen voor omgevende plaatsen. Onze tijd in de Saxen Weimar Kazerne te Arnhem, het ochtend appèl stond in het teken
van het hijsen van de vlag. Bij slecht weer was er een
klein sober vlaggetje, dan werd de grote vlag gespaard.
Onze tijd in West Java, hier was onze vlag het symbool
van veiligheid, de aanwezigheid van collega’s.
Het had echter ook verrassingen in petto. Wij gingen
verhuizen naar Tjiandjoer en bij aankomst aldaar
hing de vlag halfstok. Wat was de oorzaak?? Een
militair van Garde Jagers had zich zelf van het leven beroofd. Ook dat gebeurde daar en het gebeurt
heden ten dage ook hier nog steeds. Maar niemand
kan begrijpen hoe iemands geestelijke toestand is,
wanneer men zover komt.
In die tijd Java zaten wij op een eindpost, een droppingspost, “Pangkalan”. De weg was er bijna onbe18
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Foto Piet Peters: Rood wit blauw in top op West Java.

gaanbaar, over een afstand van enkele honderden
meters hadden onze voorgangers boomstammen
tegen elkaar gelegd, vanwege de drassige bodem.
Toen wij op zekere namiddag arriveerden op onze
Post hing ook daar de vlag halfstok. Oorzaak: Generaal Spoor was overleden. Wij waren aangeslagen,
onverwacht en plotseling een radio bericht en in de
gehele archipel ging de vlag halfstok en Generaal
Spoor begraven op Menteng Poeloe, waar onze kameraden ook rusten onder de Tropenzon. Zo waren
wij ook verschillende malen op die plaats geweest
en altijd kreeg ik daar, ondanks de hitte, koude rillingen als ik dacht aan de mensen in Holland, Ouders
en Familieleden die een Jobs tijding kregen dat hun
zoon of broer was omgekomen.
Een noodlot dat komt als een donderslag bij heldere
hemel en dat niet is weg te denken en altijd zal blijven branden om nooit meer te herstellen. Doch dat
is de tragiek van mensen en volken met brandhaarden en oorlogen. Hier aan denken wij als jonge mensen in die periode, aan de overdracht, dat onze vlag
werd gestreken en het “Rood Wit” werd gehesen.
Velen van ons zijn later nog terug geweest, doch dat
is mij niet gebeurd. Er aan denkend wat daar later
nog is voorgevallen en veel mensen zijn vermoord.
Wie weet wat er allemaal is gebeurd en hoeveel er

onder de dekmantel is gebleven. Ondertussen zijn er
jaren verstreken en wij zijn Veteranen geworden en
velen zijn er reeds overleden, maar zolang wij nog
kunnen, lopen wij in Wageningen en in den Haag
en op 4 mei gaat de vlag halfstok en op 5 mei Rood
Wit Blauw in top. Eén ding is zeker, voor ons zit de
langste tijd er op en ik denk dan maar mijn vader,
die altijd zei: “We laten Gods water maar over Gods
land lopen”
Hallo Piet,
Het heeft wat
lang geduurd
deze keer.
Ik heb een paa
rdagen in het
ziekenhuis ge
Ben weer geop
legen.
ereerd aan m
ijn stemband
Daarna nog ee
en.
n weekje op va
kantie.
Ben nog steed
s niet goed bi
j stem, maar
binnenkort w
het is
eer deadline en
dat moet de
kopy voor de
Vadra weer w
eg.
Alsnog hartel
ijk dank voor
je bi
Ik hoor graag
of je er zo mee jdrage.
akkoord gaat.
Irene groet,
Wim

1996: EEN BIJZONDER JAAR IN ONZE
REGIMENTSGESCHIEDENIS
Uiteindelijk leidde dit in april 1996 tot
een gecombineerde koord- en borstembleemuitreiking te Vogelsang (Duitsland),
waaraan van iedere oud-Strijdersgroep 25
mannen deelnamen. Voor de deelnemers,
uit te zenden militairen en de Veteranen,
een bijzonder ontroerende gebeurtenis.

Tekst: Hans van der Louw, Brigade-generaal der Fuseliers
In de jaren ’80 en het begin van de jaren ‘90 was
er nog geen sprake van een breed gedragen Regimentsgevoel, laat staan van een “Regimentsvereniging”. De banden van het parate Bataljon
met de oud-Strijders van de Irene Brigade waren
hecht, maar vooral gericht op de Brigademannen

zelf. Als ZIJ een activiteit hadden, was het Bataljon steeds present; met de Vaandelwacht, de Regiments-commandant en/of –adjudant, en soms
met een grotere groep (meestal) Officieren. Maar
met de oud-Strijders van de Bataljons die onder
de naam ‘Prinses Irene’ naar Indië waren uitgedecember 2015
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zonden, was het contact beperkt(er). En omdat
13 Painfbat (en dus het Regiment) niet aan uitzendingen had deelgenomen, was er niet zoiets
als een “jonge” Veteranengroep.

gevechtspak mochten dragen. En met WIJ bedoelde ik ook de Cavaleristen, Genisten en alle
andere militairen die aan het Bataljon werden
toegevoegd.

Met de verhuizing van het Regiment van Schalkhaar naar Oirschot in 1992 kwam daarin verandering. Vooral om de jonge/nieuwe Fuseliers aan
het Regiment te binden, werden de banden met
beide oud-Strijdersgroepen geïntensiveerd. Aanvankelijk vooral met de oud-Strijders van de Brigade, maar gaandeweg ook met die van de Indië
Bataljons. Onder Luitenant-kolonel Leen Noordzij werd de viering van de oprichting van het Regiment in januari 1941 nieuw leven ingeblazen:
in 1993 was de Regimentsjaardag “nieuwe stijl”
geboren…

Maar nadat de Brigademannen daarmee hadden
ingestemd, kwam de vraag aan de orde of en
hoe we de oud-Strijders van de Indië Bataljons
ook meer bij deze missie konden betrekken. De
oplossing werd gevonden in het borstembleem
dat we zouden dragen, met het “logo” van onze
missie erop. De oud-Strijders van de Indië Bataljons konden dit “adopteren” en aan de leden van
IFOR-2 uitreiken. Hiermee hadden we verschillende doelen bereikt: het teamgevoel van IFOR-2
werd (dubbel) versterkt en beide oud-Strijdersgroepen groeiden dichter tegen het parate Bataljon, maar ook dichter tegen elkaar aan.
Maar het was ook een startpunt van een nieuwe
traditie: vanaf dat moment zouden Fuseliers als
zij op missie gingen, van Cyprus tot Irak en van
Afghanistan tot Mali, altijd het Invasiekoord op
hun gevechtstenue dragen. En misschien nog
wel belangrijker: er ontstond een hechtere band,
op basis van wederzijds respect, tussen de oudStrijders van de Irene Brigade en die van de Indië
Bataljons. Een band die in de jaren erna alleen
nog maar intenser en hechter is geworden.

En toen kwam in 1996 de IFOR-uitzending. In
zeer korte tijd moest een samengesteld Bataljon
worden gereedgesteld als IFOR-2, waarvan de
kern (Bataljonsstaf, 2 Gevechtscompagnieën en
de SSVOstcie) werd gevormd vanuit 17 Painfbat.
De rest van het IFOR-2 Bataljon kwam van andere eenheden, uit de landmacht en zelfs van andere krijgsmachtdelen. In totaal van zo’n 40 eenheden… De grootste uitdaging waarvoor wij als
Commandanten stonden, was dan ook het teamgevoel: hoe geef je deze samengestelde eenheid
een “wij”-gevoel, iets gemeenschappelijks, zowel
onderling als naar buiten?
Wij vonden het vooral in de vergelijking met de
Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’.
Ook de Brigade was immers “samengesteld”, en
bestond uit (onder meer) Infanteristen, Artilleristen, Cavaleristen, Genisten en zelfs Mariniers.
En ook de Irene Brigade werd ingezet voor vrede en veiligheid. Vanuit die vergelijking heb ik
begin 1996 de Voorzitter van de vereniging van
oud-Strijders van de Irene Brigade, Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes, benaderd met de vraag
of wij tijdens de missie het Invasiekoord op het
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Waarmee wat mij betreft het jaar 1996 een belangrijk ijkpunt is geworden in de doorontwikkeling van ons Regiment. In feite is toen de basis
gelegd voor een bloeiende Regimentsvereniging,
die door mijn opvolgers als Bataljons- en Regimentscommandant uitstekend is opgepakt en
verder uitgebouwd.

Zevende bataljon GRPI, bataljon Berdjalan
Organisatie: VVVGFPI. Contactpersoon Nicole Hooft , Waterweegbree 28, 4823 NC Breda,
Tel. 06-28265036. E-mail: NGJ.Hooft@mindef.nl
7e Bat. GRPI: W.G. (Wim) ter Horst, Emmalaan 15, 7204 AT, Zutphen. Tel. 0575-519207,
T. (Teus) Meijer, sociaal contactpersoon voor de regio Zuid West Nederland en
J.P.J.M.(Sjaak) Besteman, sociaal contactpersoon voor de regio Nood West Nederland.

OPENINGSTOESPRAAK DOOR WIJLEN MR. C.W. LABREE , DESTIJDS LUITENANT BIJ
DE 1E CIE VAN HET 7E BATALJON VAN HET GARDE REGIMENT PRINSES IRENE, TER
GELEGENHEID VAN HUN 2E REÜNIE OP 10 OKTOBER 1981
Tekst bewerkt door Wim ter Horst
Dames en heren, mij valt de eer te beurt u allen te
mogen begroeten op deze tweede reünie van ons
zevende bataljon Garde Regiment Prinses Irene, om
met u een duik te nemen in het verleden en te mijmeren over ons lot van toen, en tenslotte om die reünie officieel te openen. Er is dus heel wat te doen,
en ik vraag dan ook graag uw welwillende aandacht.
Allereerst de begroeting - daarmee bent u trouwens
zelf al een hele tijd bezig. Telkens zag ik mannen elkander op de schouders slaan, alsof ze elkaar vroeger in het zweet van hun diensttijd op Nieuw Guinea
nooit voor de voeten hadden gelopen. Elders hadden sommigen nog wat moeite met de wederzijdse
herkenning, maar tegen de tijd dat we allen weer
naar huis moeten, zullen er vast vele lieden in ons
midden met tranen van ontroering of van iets anders
tegen andere lieden ophangen, die zij zich van hun
leven niet uit hun militaire tijd kunnen herinneren.
Er is niets dat zoveel goede banden smeedt, als een
reünie.
En daarom groet ik in de allereerste plaats u allen,
die ooit door een grote generaalshand op één hoop
bent geveegd en in het motorschip Volendam geladen. Ik groet u allen die daarna eendrachtig in dienst
van Hare Majesteit een leven tussen hoop en vrees
hebt geleefd - de één meer in de richting van de
hoop, de ander meer in die van de vrees - zwalkend
over de wereldzeeën, ploeterend over sawa dijkjes,
blakerend van de hitte des daags, jeukend van de
muskieten des nachts.
Ik groet het bataljon, dat te laat kwam om nog de
strijd met ploppers te moeten aanbinden en de vijand in het wit van de ogen te zien, en dat te vroeg
kwam om zich op Nieuw Guinea in ook maar de bescheidenste weelde te kunnen baden.

Foto Wim ter Horst: Minoem klappa tijdens patrouille

Wij werden daar, dames en heren, onder de bevelen gesteld van de Commandant Legerstrijdkrachten op Nederlands Nieuw Guinea. Degenen onder u
die van mening waren dat onze bataljonscommandant, overste Vriesman, rechtstreeks onder de Koningin ressorteerde, hebben dat mis gehad. Daar op
Nieuw Guinea regeerde, althans militair gesproken,
de Kolonel: Kolonel K.J. Luchsinger, en het doet mij
onuitsprekelijk veel genoegen u te kunnen zeggen
dat Kolonel Luchsinger zich vandaag in ons midden
bevindt! Dat getuigt van zijn warme belangstelling
voor de mensen. - ik zeg met opzet: “mensen”, en
niet “soldaten” - die hij destijds onder zijn commando had, een belangstelling die wij heel erg op prijs
stellen. Kolonel, Wij allen groeten u met een hartelijk applaus. Fijn, dat u bij ons bent.
Dan zou ik nu dit begroetingswoord willen afronden
door nog even uw aandacht te vestigen op de organisatoren van deze reünie: Brugman, Krist, Bruger en
(wel laatste, maar niet de minste!) de grote stimulans
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van het geheel, de onvermoeibare en altijd enthousiaste heer Kees Pouw, de man die als het ware na
dertig jaar, het commando van Kolonel Luchsinger
heeft overgenomen. Welkom heren in ons midden
- onze dankbaarheid voor wat u ook vandaag voor
ons hebt klaargespeeld zal u altijd vergezellen! Ja,
daar staan wij dan met onze herinneringen. We zien
onszelf weer terug in de trein, stapvoets rijdend kort
voor de kade in Rotterdam te midden van wuivende
familieleden. We zien ons staan tegen de reling van
de “Volendam”, omringd door een zwerm van toeterende en fluitende bootjes, als het schip koers zet
naar de Nieuwe Waterweg. Vier weken lang duurde
de zeereis naar het oude Indië. Daar denk je niet over
na, maar wij behoren tot de laatsten die Ihdië hebben
gezien toen het nog geen Indonesië was! Vier weken
lang: gevuld met theorielessen en corvee en appèls.
Weet u nog hoe we daar op die dekken in rijen van
drie appèl stonden te houden? Lange rijen soldaten
die naar voren bogen en naar achteren zwaaiden op
de deining van het schip. Af en toe, bij een onverwachte golf; vielen er een stelletje om. En wie zou
de hitte van de Rode Zee kunnen vergeten en wie
is er niet door Neptunus gedoopt in de zeildoeken
badkuip met het smoezelige badwater. Dames, daar
werden tweeduizend man ondergekliederd met deeg
of iets dergelijks en vervolgens in dat bad gestopt.”
Dan mag zulk water er op den duur wat smoezelig
gaan uitzien. Vlak voor onze aankomst in Emmahaven is er nog een Volendammer Kermis aan boord
gehouden met leuke spelletjes voor jong en oud en
gratis limonade. Wie zou dat ooit kunnen vergeten?
Wij niet: want daar lag dan dat grimmige land voor
ons met zijn groene heuvelruggen. De tijd van spelletjes en limonade was vanaf dat ogenblik definitief
voorbij. Het zou nu menens worden.
Langs uitgestrekte sawah’s met ploegende ossen,
langs klappertuinen, langs kleine stationnetjes
schudde en schokte ons treintje voort totdat we
(misschien ergens midden op een overweg) uitstapten bij ons kampement, des te primitiever naarmate het verder van Padang gelegen. Ruikt u de geur
nog van doerian en manga? En hebt u na de nodige
patrouilletochten soms ook last gekregen van ringworm tussen de benen? Daar is een krachtig middel tegen. Op vliegveld Tabing stond een jeep klaar
bij het ziekenrapport met draaiende motor en neergelaten voorruit. De behandelde ringworm patiënt
strompelde schreeuwend wijdbeens de deur uit,
racete staande in de jeep over de startbaan om koeling te vinden, en kon daarna, tot rust gekomen, zijn
broek optrekken. Men kon zien: wij waren man geworden, geteisterd door de elementen. De limonade
lag inderdaad definitief achter ons. Sommigen onzer
begonnen zelfs het rijst eten al lekker te vinden, mits
belegd met boter en suiker.
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En herinnert u zich de makker in uw peloton, die
een hele week somber rondliep omdat hij die week
maar drie brieven van huis had gekregen? Nee, het
is wel duidelijk: geteisterd door ons tropenlot zijn
we daar op Sumatra, man geworden. In veertien
dagen heeft de “Thedens” ons naar Nieuw Guinea
gebracht. Sommigen (de tweede compagnie en een
deel van de Stafcompagnie) hebben de tocht met
een LST gemaakt. Gelukkig maar want de “Thedens”
was zo overvloedig met veldbedden belegd dat de
jongens die uit hun bed kwamen, automatisch in
de rij stonden voor een blik “meat and vegetables”.
Vlak voordat de opstand uitbrak arriveerden we op
Nieuw Guinea. Herinnert u zich die Papoea’s in hun
uitgeholde boomstammen, rond peddelend voor
Fak Fak? Wat een land van boerenkool!

Foto Wim ter Horst: Typische prauw

We voeren langs de kust van een weest en wild land, en
in Fak Fak bleef de luitenant Oosterink achter met zijn
mannen, en als de legerleiding niet toevallig aan hen
gedacht had, zouden ze er nu’ nog zitten. Zo scheen
Fak Fak weggezakt te zijn in een vergeten uithoek.
Sorong was voor kapitein Scherpenzeel en zijn derde
compagnie, Manokwari voor de vierde compagnie onder luitenant Schrover. In Biak streek de eerste compagnie neer onder commando van de kapitein Reeser,
en wat toen nog over was (de Bataljonsstaf, de stafcompagnie en de tweede compagnie) voer door naar
Hollandia. Van dat laatste gezelschap mag ik u namen
noemen als die van Overste Vriesman, Majoor Telders,
dominee Glaubitz en pater Francissen, Luitenant van
Gulik en de kapelmeester Pouw , Ik noem die namen
even, zodat wij ons allen weer herinneren, wie er in
Hollandia de lakens hebben uitgedeeld.
Daar, op die posten, is toen ons Bataljon aan het
werk getogen. Op sommige plaatsen heeft het zich
erg verdienstelijk gemaakt met het lossen van schepen en zo bijgedragen aan een begin van opbouw
van Nieuw Guinea. Op andere plaatsen zijn bruggen
gebouwd en wegen hersteld en transportdiensten
verricht. En ook hebben we onze patrouilles gelo-

pen, “patrouilles voor machtsvertoon” heetten die,
ook al kwamen de mannen op hun tandvlees de
kampong binnenstrompelen. En er hebben honderden op wacht gestaan in de geluiden van de tropennacht, en andere honderden de eindeloze tredmolen van hun dagelijkse dienst vervuld. Na maanden
kwam de routine, en met de routine ook de verveling en het verlangen naar huis - de regen was zo nat
en de zon was zo heet, en de maandag was gelijk aan
de dinsdag, was gelijk aan de zaterdag - en het leven
leek dikwijls erg nutteloos.
Maar ik mag uit eigen ervaring zeggen, dat uw verblijf op het eiland niet in het minst nutteloos is geweest. Vorige week sprak ik iemand die in Manokwari werkzaam is als verpleegster. Zij zei mi,j dat
nog tot op de huidige dag de Nederlanders zeer populair zijn op Nieuw Guinea, en dat de Papoea’s hun
oude vriendschap met ons niet zijn vergeten.
Er is - te beginnen rond 1950 - veel opgebouwd wat
anno 1981 nog dienst doet.I’1aar bovenal herinneren

zij zich de gulle samenwerking ‘met de Nederlanders, die bepaald niet de trotse overheerser uithingen, maar bij alle verschillen die er waren een goed
kameraad voor de Papoea’s heeft willen zijn - een
medestander.
Wel, ik geloof: we moeten maar denken: “een leven
is welbesteed , als anderen er met dankbaarheid op
terugkijken”. In 1950 legde ons bataljon een basis
voor de twaalf jaren Nieuw-Guinea-opbouw die ons
nog gegund waren, en zolang de Papoea’s daaraan
nog met vreugde terug denken, hebben wij die tropenreis niet tevergeefs gemaakt.
Dames en heren, ook een reünie is pas goed geslaagd als wij straks voldaan naar huis gaan. Dit zou
niet meer het geval kunnen zijn als ik mijn overpeinzingen nog langer maakte: ik wens u vanmiddag dus
veel voldoening toe en veel oude kameraden en verklaar de tweede reünie .van 7-GRPI geopend!
Utrecht, 10 oktober 1981

Genootschap Vrienden van de Fuseliers
DELEGATIE VAN HET GENOOTSCHAP VRIENDEN VAN DE FUSELIERS IN ROME
Tekst: Jan van Lieverloo, Kolonel b.d.
Nelleke Swinkels en Jan van Lieverloo, beiden bestuurslid van het Genootschap, bezochten samen
met Generaal majoor b.d. Norbert Sinn uit Oostenrijk, afgelopen week het Vaticaan. Al eerder berichtten we in de Vaandeldrager over de activiteiten van
het Apostolat Militaire International.
Dit keer werden de Vaticaanse autoriteiten bijgepraat over de laatste conferentie die in het teken
stond van de pauselijke exhortatie Evangelii Gaudium en de interreligieuze dialoog. Kern daarvan is de
barmhartigheid als uitgangspunt en het belang van
onderling respect en samenwerking bij de internationale inzet voor vrede en veiligheid.
Bij de Pauselijke raad “Justitia et Pax”, de Pauselijke
raad voor de leken en de raad voor cultuur vond het bestuur van AMI een geïnteresseerd oor. Ook het Staatssecretariaat werd geïnformeerd omdat de AMI een erkende “non governmental organisation” (NGO) is.

Jaime de Bourbon de Parme. Bijna als vanzelf vond
een interessante en waardevolle uitwisseling plaats
over de uitdagingen die de vluchtelingen kwestie op
dit moment aan ons stelt. Maar het was bovendien
een mooie ontdekking om te zien hoe onze ambassadeur bij de Heilige Stoel de documenten van de nieuwe paus Franciscus tot zich neemt: kritisch, loyaal en
gedegen wist hij de actualiteit te duiden in de nieuwe
encycliek Laudato Si, die handelt over de opdrachten
die voortkomen uit een zorgvuldige omgang met ecologie. In een genuanceerde gedachtewisseling bleek
de ambassadeur het document onder de aandacht
te brengen van de juiste doelgroepen voor wie deze
Pauselijke brief is bedoeld.
Een stukje Nederlandse kwaliteit, daar in het kerkelijke Rome met een oranje-blauw tintje. Eerlijk is
eerlijk, wij gingen een beetje trots weer op weg.

Op bezoek bij de beschermheer van het
Regiment
Tot slot bezocht het gezelschap de beschermheer van
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, ZKH Prins
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Bataljonsflitsen
Grens Verleggende Activiteit (GVA) verkenningspeloton
Het verkenningspeloton werd eind
oktober door 3 instructeurs van de
LO/Sport in situaties gebracht waarbij zij zich ‘minder comfortabel’ voelden. Om vervolgens met dat gevoel
toch een aantal verstrekte opdrachten te kunnen uitvoeren. Hierbij werd
gekeken naar het kameraadschappelijk aspect, abseilen, samenwerken,
extra opdrachten op de dakrand, keuzes maken onder verzwaarde omstandigheden, onder vermoeidheid toch
helder kunnen blijven denken, 2x
omhoog met de trap en elkaar helpen
ondanks dat je het zelf ook moeilijk
hebt. De militairen van het verkenningpeloton oefenen vaak op de klimtoren in Oirschot van 20 meter. Dus
deze GVA was dan ook zeer zorgvuldig
uitgekozen, er komt dan ook veel bij
kijken want er moeten vergunningen
moeten worden aangevraagd. Met dit
soort activiteiten geef je weer een andere dimensie aan werken op hoogte.
Daarom had de LO/Sport groep in Oirschot gekozen voor het Provinciehuis
in ’s Hertogenbosch met een hoogte
van 101 meter. Volo et Valeo!

Herdenking bevrijding Tilburg
Op 27 oktober hebben wij met een delegatie van
eenheid 7 en 8 van de D-compagnie deelgenomen
aan de herdenking van de bevrijding van Tilburg.
De herdenking vond plaats bij het monument van de
15th Scottish Division in het centrum van Tilburg, tegenover het stadhuis. Dit monument is opgericht ter
herinnering aan de bevrijding van Tilburg op 27 oktober 1944 door de 15th Scottish Division. Het beeld
werd gemaakt in opdracht van ‘Sochot’, Stichting tot
Onderzoek van de Culturele en Historische Ontwikkelingen van Tilburg.
Om Tilburg in 1944 te bevrijden viel generaal Barber,
commandant van de 15e Schotse Divisie, de Duitsers
op drie fronten aan: de Royal Scottish Fusiliers via
Koningshoeven, Cameronians Men Glasgow Highlanders over het kanaal aan de Bosscheweg en Kings Own
Scottish Borderers en de Royal Scotts via Broekhoven.
De Scottish Guards bivakkeerden op een terrein aan
de Bosscheweg tussen Tilburg en Berkel-Enschot. Het
maakte, net als de Prinses Irenebrigade, deel uit van
het 2e Britse leger onder generaal Dempsey.
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Wij waren met een delegatie van 16 personen namens
het bataljon aanwezig bij de ceremonie. Het Oranje
Comité Tilburg organiseerde deze bijeenkomst, die
om 19:00 uur begon. Er werden verschillende indrukwekkende speeches gegeven, onder andere
door de locoburgemeester, leden van het oranje comité, leden van verschillende veteranenorganisaties
en leerlingen van een basisschool. Na deze speeches
zijn er kransen gelegd door de verschillende organisaties en instanties, waaronder een krans namens
ons bataljon, die werd gelegd door Generaal-majoor
b.d. R.W. Hemmes en de Regimentskapitein. De Tilburgse doedelband ‘Dutch Pipes and Drums’ zorgde
voor de muzikale omlijsting tijdens de gehele ceremonie. Na de kransleggingen werden er nog verschillende liederen gespeeld op de doedelzakken en
het muzikale geheel werd afgesloten met het Wilhelmus. Tot slot werd het ceremoniële gedeelte afgesloten met een dankwoord naar alle aanwezige en was
iedereen om 20:00 uur uitgenodigd voor de receptie
in het stadhuis.

Herdenking Congleton en Wolverhampton
Een delegatie van ons bataljon en de oud-strijders
heeft van 6 tot 9 november traditioneel deelgenomen aan de herdenkingen in twee bijzondere Regimentsplaatsen waarvan het Regiment tevens ”The
Freedom of the City” geniet, ofwel ereburger is.

Tijdens de eerste avond in Wolverhampton werd de
groep ontvangen door de Britse veteranenvereniging
Royal British Legion. De volgende dag vond de ceremonie plaats bij de Dutch War Graves, waar 23 Nederlandse militairen begraven liggen die overleden
zijn tijdens hun verblijf in het Verenigd Koninkrijk.

Oud-strijder Kolonel b.d. Tony Herbrink nam namens het Regiment het dodenappèl af en legde een
krans. Ten slotte werd de delegatie ontvangen door

de burgemeester van Wolverhampton. Hierna werd
de reis voortgezet richting de geboorteplaats van
het Regiment, Congleton. Na een goed verzorgd diner met de burgemeester en gemeenteraad, nam de
delegatie de volgende ochtend deel aan een defilé en
kranslegging ter ere van Remembrance Day, de Britse nationale Dodenherdenking. Wederom was een
belangrijke rol weggelegd voor Kolonel Herbrink.
Het officiële gedeelte van het bezoek aan Congleton
werd afgesloten met een lunch en een rondleiding in

het historische stadhuis, inclusief het stadsmuseum.
Om de bijzondere band tussen het Regiment en de
twee plaatsen te benadrukken, is aan de burgemeesters van Wolverhampton en Congleton een bijzonder
geschenk overhandigd: een miniatuur van het Regimentsvaandel.

Stokoverdracht CSM Delta-cie
Vandaag was de stokoverdracht van de compagnies
Sergeant-majoor van de Delta-Springbokken-Compagnie. Sergeant-majoor instructeur Quandt droeg de
Compagnie Sergeant-majoor stok over aan Sergeantmajoor instructeur Reijnders. De ceremonie vond
plaats op de bataljonsappelplaats van 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene in het bijzijn van hun familie, de compagnie,
genodigden en de bataljonsstaf. Wij heten Sergeantmajoor instructeur Reijnders van harte welkom bij
de eenheid en wensen Sergeant-majoor instructeur
Quandt veel succes in zijn volgende functie.
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Kinderweekend 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
Afgelopen weekend was het jaarlijkse kinderweekend van 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Met 70 aspiranten en
instructeurs van het bataljon was het een geweldig
weekend. De kinderen mochten vlotten bouwen,
rondjes varen in een rubberboot, boeven vangen
met GPS, laat naar bed en vroeg weer op, schieten in
de SIM-KKW, duiken in het zwembad (met dank aan
Duikvereniging Zwaardvis), klimtoren, touwhinder-

nisbaan en rijden in legervoertuigen door het open
terrein. Met zoveel kinderen was het een hele operatie om te plannen, maar alles liep zeer gesmeerd.
Tevens was er zondag een relatiedag voor de militairen en aanhang en ze konden meteen hun zeer vermoeide kinderen weer mee naar huis nemen. Na het
appel van de Overste Boom om de diploma’s uit te
reiken, was er voor iedereen een frietkar. Het was
een zeer geslaagd weekend. Volo et Valeo!

Fuseliers paraat tijdens Nationale Herdenkingsviering voor overleden Defensiepersoneel
Tekst: Nelleke Swinkels – Van de Vorst, directeur Nationaal Katholiek Thuisfront
Onder grote belangstelling werden zaterdag 7 november 2015 alle overleden militairen en burgers van de
Krijgsmacht plechtig herdacht in de Sint Odulphuskerk in Best. Het was dit jaar voor de negende keer
dat de kerk in Best decor was voor nabestaanden en
militaire autoriteiten die op deze manier erkenning,
waardering en respect tot uitdrukking brengen voor
de overleden personeelsleden van Defensie. Het Nationaal Katholiek Thuisfront, die deze herdenking
ieder jaar organiseert samen met de Dienst RKGV
bij Defensie vindt de viering van essentieel belang,
omdat op die manier troost geboden wordt aan hen,
die een dierbare in hun leven moeten missen. Aan
het einde van de Requiemviering werden ter nagedachtenis aan de overledenen kaarsjes ontstoken

26

Vaandeldrager nummer 116

door de ouders van Jeroen Severs, hij sneuvelde in
2004 in Irak. 75 namen werden de genoemd van hen
voor wie een intentie was gevraagd. De minister van
defensie, Mevrouw Hennis Plasschaert legde samen
met Brigade generaal Beukering een krans uit eerbetoon aan allen die zijn overleden. Daarna werd de
Last Post geblazen en werd 2 minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overleden burgers en
militairen. Na het zingen van het Wilhelmus werd iedereen in de gelegenheid gesteld om langs de krans
te defileren.
Vier Fuseliers van de Charlie Compagnie verleenden heel professioneel steun bij deze herdenkingsviering en daar is de organisatie ontzettend blij mee
en trots op!

Schietweek SOB 3/4 te Bergen
Voor het zomerverlof is de A-compagnie begonnen
met de (tactische) ingebruikname van de Bushmaster op de niveaus 1 t/m 3. Na het zomerverlof dient
hier natuurlijk een vervolg aan te worden gegeven:
de A-Tijgercompagnie gaat gedurende 24 augustus
t/m 4 september en vervolgens van 2 t/m 6 november op schietserie te Bergen, Duitsland. De schietserie van augustus/september stond in het teken van
het certificeren van de gevechtsgroepen. De eerste
week sprongen fuseliers voorwaarts, achterwaarts,
namen opstellingen in en wisten de vijandelijke
weerstand telkens te verslaan onder leiding van hun
groepscommandanten. Tevens werden de voertuigploegen separaat getraind: hun eerste kennismaking
met het voertuig in combinatie met scherpe munitie.
Het niveau groeide zienderogen: de groepen waren
gereed voor de certificering. Onder toeziend oog
van het Schiet Instructie Controle Team (SICT) en
de compagniesleiding slaagden alle groepen voor

de certificering: de compagnie kon nu verder met
gecombineerde oefeningen met uitgestegen infanteristen en de voertuigploegen. De A-compagnie
pionierde er op los: er bestaan namelijk nog geen
schiettabellen voor deze gecombineerde oefeningen. Desondanks mocht het resultaat er wezen: wat
de groepen in de 1ste week lieten zien zonder voertuig, werd nu op goede wijze geïmplementeerd met
het voertuig erbij. De twee weken werden afgesloten
met een niveau 3 actie te voet. Na 2 weken schoten
de tijgers als scheermessen, wat het leidinggeven
op de niveaus 2 en 3 vergemakkelijkte: een mooie
afsluiting van een goede schietserie. Na een korte
onderbreking, kwamen de fuseliers in november
terug en werd de draad weer opgepakt. Gecombineerde oefeningen werden verzwaard en deze week
werd eveneens afgesloten met een niveau 3 actie,
deze keer inclusief voertuigen. Het resultaat is het
zelfde als in september: alle eenheden worden telkens beter, een goede opstap om in 2016 de gehele
A-compagnie op niveau 4 te certificeren.

SOMS IV 2015
Van maandag 2 november t/m vrijdag 6 november
hebben de Fire Support Team en de Mortieren van
17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene deelgenomen aan SOMS IV 2015.
Daarnaast werd er ook ondersteund vanuit het Vuursteuncommando met 120mm mortieren. Na de reisen voorbereidingsdag op maandag begon op dinsdag
het daadwerkelijke schiet- en oefenprogramma. Op
dinsdag werd er enigszins last ondervonden van mist,
wat leidde tot een verkorte schietdag. Het eerste
schot kon om 12.45 uur worden afgegeven, het laatste
om 17.15 uur. Op woensdag en donderdag waren de
weersomstandigheden goed en werd er voorzien in
een gecombineerd programma voor de FST´n. Terwijl
het ene gedeelte zich bezighield met eigen training en

technisch vuren, werd het andere gedeelte het vuur
aan de schenen gelegd in een niveau III scenario.
Hierbij werden de eigen troepen en luchtsteun opgespeeld door het Joint Fire Support Coordination Cell,
terwijl de inzet van Ground Base Fire Support live
plaatsvond. Onze mortieren hebben dit alles middels
snelle en accurate afgifte van vuren kunnen ondersteunen, waardoor ook hen een uitdagend programma geboden kon worden. Op donderdagavond werd
de week afgesloten met een barbecue, gevolgd door
een saamhorigheidsmoment met ludieke Oud Hollandse Spelen verzorgd door een aantal personen uit
de mortier-groepen. Uiteindelijk zijn het 3 dagen geweest met een hoge leerwaarde, en is het maximale
uit de beschikbare tijd en middelen gehaald.
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60 JAAR, SIMPEL MET VLAG EN
WIMPEL?
Simpel met vlag en wimpel klinkt zoals
het is bedoeld maar het programma was
ambitieus: Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Irene, de naamgeefster van het
Regiment, zou worden uitgenodigd, Oudstrijders van de KNBPI zouden hun route
naar Den Haag van destijds overdoen
vanuit Congleton, Oud-strijders van de
Indië bataljons zouden een bezoek brengen
aan de erevelden op Java, een jubileumuitgave (de 60e) van de vaandeldrager
zou worden uitgegeven, een boek over het
Regiment zou verschijnen. Tot zover simpel met vlag en wimpel!

Tekst: Willem Verweij, Kolonel der Fuseliers
In 1991 was ik als jong kapitein betrokken bij het
50-jarig bestaan van het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene. Het was een prachtige dag; ik kon
toen niet verzinnen dat ik tien jaar later als Regiments- en Bataljonscommandant het 60-jarig
bestaan mocht organiseren.

De richtlijnen (simpel-met-vlag-en-wimpel) voor
de viering werden meer dan een jaar daarvoor gegeven en een comité van enthousiastelingen werd
verzocht hier inhoud aan te geven. Veel van de
namen van destijds zie ik nu weer bij de organisatoren van het 75 jarig bestaan van ons Regiment.
Simpel met vlag en wimpel klinkt zoals het is bedoeld maar het programma was ambitieus:
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene, de
naamgeefster van het Regiment, zou worden uitgenodigd, Oud-strijders van de KNBPI zouden
hun route naar Den Haag van destijds overdoen
vanuit Congleton, Oud-strijders van de Indië bataljons zouden een bezoek brengen aan de erevelden op Java, een jubileumuitgave (de 60e) van
de Vaandeldrager zou worden uitgegeven, een
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boek over het Regiment zou verschijnen
Tot zover simpel met vlag en wimpel!
Met heel veel dank aan de mensen van de verschillende organisatie comités lukte het gehele plan.
Prinses Irene heeft de viering bijgewoond en exemplaar nummer 1 van het Jubileumboek in ontvangst
genomen. Een constant herziene versie van dit
boek wordt nog steeds uitgegeven en dient als introductie van de aspirant leden van ons Regiment.
25 Oud strijders van de KNBPI hebben hun veldtocht overgedaan van Congleton tot Den Haag;
ondanks kleine verliezen voor de Kanaaltunnel
is toch iedereen gezond en wel aangekomen. Onderweg, in de “vaandelplaatsen” werd eer bewezen aan de gevallenen en hier en daar werd een
glaasje van onze Regimentsdrank genuttigd.

11 Oud-strijders van de Indië Bataljons zijn naar
Java gevlogen en hebben alle erevelden bezocht.
Het vaandel was even in de bureaucratie van Indonesië verloren en Semarang werd op het allerlaatste moment nog ingepast. Verder viel op dat het

met de discipline en het nuttigen van de “Bintangs”
nog steeds even goed was als jaren daarvoor.
Honderden oud-strijders en oudgedienden van
het Regiment bezochten de reünie in april 2001.
Er was voor april gekozen vanwege de grote
kans op wat warmer weer; dat viel even tegen.
Het was een zeer kille dag, maar de aanwezigheid van de Prinses en velen van ons Regiment
(en natuurlijk de calvados) zorgden ervoor dat
het een warme en gezellige dag werd.

deze viering aan de Vaandeldrager heeft gegeven. Tevreden met het Regimentsboek dat onder
iedere Commandant een nieuwere versie krijgt
met de steeds maar uitgebreidere Regimentsgeschiedenis.
Ik wens het Regiment en de commandant net zoveel trots en tevredenheid toe !

Ondanks dat het alweer 15 jaar geleden is kijk ik
nog steeds met trots en tevredenheid terug op dit
prachtig jubileumjaar.
Trots op alle mensen die zich ingezet hebben voor
de organisatie van de activiteiten. Trots op het
bataljon dat ondanks dit enorme beslag op capaciteit toch de operationele taak werd uitgevoerd.
Uitzendingen naar Cyprus, Kosovo en Bosnië en
het winnen van de schietwedstrijden op Bergen
om er maar eens een paar te noemen; hulde! Trots
op onze oud-strijders en veteranen omdat zij in
honderdtallen op deze dag afkwamen.
Tevreden dat alle activiteiten op tijd en binnen
budget zijn afgerond. Tevreden met de boost die

Bataljonsnieuws
EUROPEAN BEST SQUAD COMPETITION
Tekst: van Wanrooij, Sergeant der Fuseliers Alfa “Tijger” Compagnie
Na succesvol te hebben deelgenomen aan Strong Fuselier wachtte de Alfa groep van het Zware wapens
peloton van de Alfa “Tijger” compagnie een hele
nieuwe uitdaging. De winnaars van de Toon de Bres-

Groepsopdracht slepen van humvee

ser trofee van 2015 waren namelijk aangewezen om
deel te nemen aan de European Best Squad Competition of EBSC. Deze, door de Europese tak van het
Amerikaanse leger georganiseerde wedstrijd, vond
plaats in Grafenwöhr, Duitsland. Een grote eer voor
ons om hieraan mee te mogen doen, zeker omdat wij
tevens de Koninklijke Landmacht zouden vertegenwoordigen. Al snel, nadat het nieuws over de deelname bij ons was geland begonnen we met de voorbereidingen naast ons reguliere oefenprogramma. In de
avonduren tijdens de oefenperiode Optreden in Verstedelijk Gebied (OVG) in Oostdorp, op de kazerne
in Oirschot en gedurende diverse oefendagen. Onder
leiding van de geneeskundige afvoergroep hebben we
diverse casustrainingen gevolgd en is onze Combat
Life Saver (CLS’er) maximaal aan zijn trekken gekomen. Daarnaast is er getraind op diverse hindernisbanen, waaronder baan Hollandia in Roosendaal. Het
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team is volledig pistool opgeleid en op de pontonnier
school in Hedel hebben we getraind met het verplaatsen door middel van een rubberboot.
Na een opwerktraject van ongeveer 5 weken vertrokken we op zaterdag 17 oktober richting Duitsland om uiteindelijk op 18 oktober via Hohenfels in
Grafenwöhr aan te komen. Daar vond de openingsceremonie van de wedstrijd plaats en hebben we
diverse veiligheidsbriefings gevolgd met betrekking
tot de onderdelen van de wedstrijd. Die avond gingen we vroeg naar bed, want na de loting van die
middag zouden we als derde van de zeventien groepen starten om 07.15u de volgende morgen. Dag 1
begonnen we met de hindernisbaan, gevolgd door
een aantal kilometer verplaatsen. Die dag hebben we
verder de onderdelen Marksman-shooting, Tacticalshooting en de zogenaamde Physical challenge afgelegd waarbij we behoorlijk aan de bak zijn gegaan.

Sgt van Wanrooij met 155mm granaat

Wat nog restte was vijftien kilometer verplaatsen
tot aan de slaaplocatie. Op dag twee vingen we aan
met datzelfde stuk terug verplaatsen naar ons eerste onderdeel van die dag, het pistoolschieten. Na
dit met goed resultaat te hebben afgelegd volgde het
onderdeel CASEVAC. Bij dit onderdeel was de op30
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Verplaatsen in groep met brancard

dracht een gewonde te verplaatsen door een CBRN
besmet gebied. Op deze manier werden deze beide
onderwerpen aan elkaar gekoppeld. Ook deze tweede wedstrijddag stond verder nog in het teken van
diverse fysiek zware activiteiten en we begonnen dit
dan ook goed te voelen. Op dag drie hebben we de
wedstrijd afgesloten met de laatste vier onderdelen.
De river-crossing, het roeien met een Zodiac-boot,
de Rough Terrain Run die veruit het toppunt van
fysiek kapotgaan was en als laatste de touwbaan.
Zeker tijdens deze Rough Terrain Run zijn we echt
tot het gaatje gegaan. Op geheel Amerikaanse wijze
sloten we deze laatste dag af met een grootste bar-

becue waar iedereen toch wel naar uitkeek na drie
dagen MRE’s, de Amerikaanse versie van gevechtsrantsoenen.
Op donderdag 22 oktober zou de Award-ceremony
plaatsvinden en de uitslag bekend worden. We zijn
uiteindelijk op de dertiende plaats geëindigd, een uitslag die mijns inziens toch wel een vertekend beeld
geeft. Als doodnormale infanteriegroep tussen teams

uit sniper-eenheden, verkenners en alpiene eenheden
hebben we ons van onze beste kant laten zien en was
er niet meer uit te halen dan dit resultaat. Achteraf
was het eerder the European Strongest Squad Competition in plaats van Best Squad Competition. We
hebben desondanks veel geleerd, gezien, genoten en
gelachen met de diverse internationale eenheden. Al
met al een onvergetelijke ervaring.

OMSCHOLING EN TEST ELIAS/AFSIS/EXCALIBUR
Tekst: Joint Fire Support Coordination Cell (JFSCC)
Gedurende de periode van 14 september t/m 14 oktober heeft het vuursteun personeel van 17 Pantserinfanterie Bataljon Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene in ’t Harde deelgenomen aan de omscholing en

het testen van de nieuwe software ELIAS en AFSIS. In
de zelfde periode is de werkwijze met de nieuwe granaat “Excalibur” geïntegreerd, dit is behandeld en getest van aanvraag tot afgifte, aansluitend geëvalueerd
en zal verder ontwikkeld worden. De software AFSIS
is ter ondersteuning voor de vuursteun. Hiermee kan
digitaal vuren worden aangevraagd en geleidt (grondgebonden vuursteun), verder is de software ter ondersteuning van het afkondigen van coördinatiemaatregelen en het krijgen van Situational Awareness.
De 155mm granaat “Excalibur” is nieuw binnen de
krijgsmacht en kan verschoten worden over een afstand van 50km. Deze granaat werkt met een gps en
heeft een unieke nauwkeurigheid waardoor de granaat dichtbij eigen troepen en infrastructuur ingezet
kan worden. In tegenstelling tot de conventionele
munitie waarbij er meerdere granaten nodig zijn
om het doel te raken kan de “Excalibur” granaat het
doel met precisie in één keer raken.
De omscholing en het testen kwamen tot stand
op het verzoek van de sectie S5 van het Vuursteun

Commando (VustCo), waarbij het vuursteun personeel van 17 Painfbat GFPI en een gedeelte van het
personeel van de afdeling door de School Vuursteun
zijn omgeschoold.
Onder leiding van de sectie S5 VustCo, samen met de
software ontwikkelaars, is een zogenoemde ketentest gehouden met de systemen in de organieke voertuigen. Vanuit het bataljon waren alle specialisten
aanwezig, de mortiergroepen, de Fire Support Teams
en het JFSCC. Het VustCo heeft deelgenomen met de
vuurleiders (afdeling en peloton niveau 120/155mm)
en met 3 stukken Pantserhouwitser 155mm. Een ketentest is een test waarbij alle procedures behandeld
worden zonder daadwerkelijk te schieten. De laatste
fase van de test bestond uit een Live Fire Exercise
met bovengenoemde spelers. In tegenstelling tot de
ketentest werd er nu wel geschoten. Het doel van
deze test is om de software operationeel te beproeven. Na een succesvolle dag is besloten de software
operationeel te stellen. Helaas is het schieten met een
“Excalibur” granaat niet gedaan, dit heeft te maken
met de operationele ruimte van de projectielbaan die
de granaat nodig heeft.
Het vuursteun personeel van 17 Pantserinfanterie Bataljon Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene heeft
een unieke inbreng
gehad in het operationeel stellen van
nieuwe software en
het ontwikkelen van
de werkwijze van de
“Excalibur” granaat
samen met het VustCo. Hiermee zijn de
samenwerking en de
banden met VustCo
verder aangetrokken.
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Currency test van de Forward Observers (FOs)
Deze toets is samen met de kennistoets onderdeel
van de Currency Qualification Test. De test moet
op vastgestelde momenten worden afgelegd om de
status Qualified Forward Observer (voorheen voorwaartse waarnemer) te behouden. Voor de kennistoets waren de FOs al geslaagd. In de avonduren tij-

dens de omscholing ELIAS/AFSIS hebben alle FOs
de proceduretoets afgelegd. Alle FOs van 17 Pantserinfanterie Bataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene hebben de proceduretoets gehaald. Hiermee behouden zij de currency en voldoen ze aan de
gestelde eisen.

HERDENKING BERINGEN
Tekst: B. van der Linden, Tweede-luitenant der Fuseliers
Op 7 september waren de fuseliers van de Bravo
“EAGLE”-compagnie present bij de jaarlijkse herdenking in de regimentsplaats Beringen. Dit jaar,
tijdens de 71ste editie, was er echter geen detachement aanwezig van onze Belgische collega’s van het
Bataljon Bevrijding 5e linie. In plaats daarvoor werd
een tweede detachement geleverd door de Bravocompagnie.

Terwijl de genodigden de herdenkingsmis bijwoonden arriveerden de fuseliers op de regenachtige
maandagochtend op het gemeentehuis te Beringen.
Wapens werden uitgeladen en verstrekt, tenuen gecontroleerd en binnen korte tijd stonden de twee
detachementen van de Bravo-compagnie strak opgesteld. Onder leiding van de compagnies-sergeantmajoor Joosten werd nog kort voorgeoefend, maar
dit bleek achteraf niet nodig te zijn. Ondanks het

drukke programma hadden de fuseliers in voorbereiding op de ceremonie tijdens de schietserie SOB
SOMS III al diverse keren geoefend en zat de wapenexercitie er strak in. Na het intreden van het
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Vaandel werd het geheel onder leiding van onze bataljons-commandant afgemarst richting het monument. Onder toeziend oog van onze oud-strijders en
leden van de Belgische Nationale Strijders Bond na-

men de fuseliers positie in aan weerszijden van het
monument. De herdenkingsceremonie werd vervolgens geopend met een toespraak door een vertegenwoordigster van de gemeente Beringen, bij absentie
van de burgemeester. Daarna was het woord aan
onze bataljonscommandant. In zijn speech ging de
overste Boom allereerst kort in op de regimentsgeschiedenis van september 1944. Op 6 september be-

reikten de Brigademannen het pas verkregen bruggenhoofd over het Albertkanaal te Beringen, alwaar
zij net op tijd waren om een zware Duitse tegenaanval af te slaan. Daardoor bleef het bruggenhoofd in
Beringen in geallieerde handen. Opmerkelijk was
dat er onder de Duitse krijgsgevangenen vele ssers aanwezig waren, waaronder ook Nederlanders.
Vervolgens sprak de overste over het grote belang
dat 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment

Fuseliers Prinses Irene tot op de dag van vandaag
hecht aan haar voorgeschiedenis en haar band met
de oud-strijders. Vandaar dat het bataljon direct de
verantwoordelijkheid nam om een tweede detachement te leveren bij de afwezigheid van een Belgisch
detachement. Ook sprak de overste de wens uit nog
vele jaren op deze wijze invulling te kunnen geven
aan herdenkingen te Beringen. Na de woorden van
de bataljonscommandant werden kransen gelegd bij
het monument en werd er een minuut stilte gehouden. Het Belgisch volkslied, gevolgd door ons eigen
volkslied markeerde het eind van de stilte. Vanuit
de gemeente Beringen werd nog een kort woord van

dank uitgesproken en de genodigden werden uitgenodigd voor de receptie in het buurthuis “de Kardijk” te Beverlo. Na een korte afmars terug naar het
gemeentehuis verplaatsten ook de twee detachementen fuseliers naar de Kardijk, alwaar een stuk
gebak en verse broodjes het eind markeerden van
een gedenkwaardige herdenkingsceremonie.
Ondanks het wisselvallige weer is de herdenking te
Beringen voor de fuseliers van de Bravo-compagnie
wederom een memorabele dag gebleken en onderstreept deze dag de bijzondere band die wij als compagnie hebben met onze regimentsplaats Beringen.

MODULE A
Tekst: P.E.P.G. Rouschop, Tweede-luitenant der Fuseliers
Eens in de zoveel tijd doorlopen de verschillende
compagnieën module A te Oostdorp. Dit staat initieel weggeschreven als een trainingsmodule op
groepsniveau en voor de enkele man in het Optreden in Verstedelijk Gebied (OVG) gevecht. De B “
EAGLE”-compagnie is van 5 tot en met 16 oktober
richting het Infanterie SchietKamp (ISK) gegaan, om
hier een bivak te betrekken. In plaats van de vaste legering sliepen we deze keer op het bivakterrein wat
genaamd: “DIABLO”. In het onderstaande verhaal
zal ik u proberen mee te nemen gedurende de twee
weken van module A. Het is een frisse maandagochtend wanneer de pelotons zich opstellen voor compagnies appèl. Na een kort appèl wordt ingestegen in
de bussen, waarna de verplaatsing gestart kan worden richting Oostdorp. Het personeel verantwoordelijk voor de interne dienst van het bivak gaat richting
“DIABLO” om het bivak op te bouwen, terwijl de gevechtspelotons direct naar Oostdorp gaan. Eenmaal
aangekomen stijgt eenieder uit en neemt plaats voor
het praatje van de commandant van Oostdorp. In
dit praatje komen de nieuwste ontwikkelingen, de
veiligheidsbepalingen en overige bijzonderheden
naar voren, zodat iedereen weer “up to date” is om
deel te nemen aan de komende twee weken. In dezelfde ochtend volgen diverse demo’s onder leiding
van de instructiegroep optreden verstedelijkt gebied
(IG OVG). De diverse inbraakmethodes, het gebruik
van een flashbang, de explosieve breach en de uitwerking van verschillende munitiesoorten worden
gedemonstreerd. Op een andere locatie gingen de
fuseliers een huis in waarbij expres boobytraps waren verstopt om zo te laten zien waar men op moet
letten als je een huis binnen gaat. Dinsdagochtend
wordt een start gemaakt door de eigen kaderleden
op “het balkenveldje”. Dit is een betonnen veld met
hierop balken die op willekeurige plekken weggelegd kunnen worden, om zo zeer snel een situatie na
te kunnen bootsen. Hierdoor kan iedereen meekij-

ken hoe de handelingen verlopen, waarna de kaderleden snel kunnen evalueren. Na de opstart gaan de
groepen zelf de technieken beoefenen in de huizen.

Later in de week worden de geweren omgebouwd
om te kunnen schieten met Fire eXercise (FX) munitie. Deze munitie maakt inzichtelijk waar de schoten
terechtkomen die de kerels afvuren. Dit maakt FX
munitie een krachtig middel, omdat de kerels nu direct het effect zien van hun handelingen aan hun wapensysteem. Uiteindelijk worden de wapens weer
terug in hun organieke staat gebracht en wordt de
eerste week afgesloten met een nabootsing van oorlogsomstandigheden (scenario) op groepsniveau.
Na het weekendverlof staan de Eagles weer opgesteld voor appèl. De bussen komen aan en de verplaatsing start weer richting het ISK. Tijdens deze
week wordt genie aan de pelotons toegevoegd. Na
een korte voorstelronde starten de Eagles aangesterkt met de genie weer op het “balkenveldje”. Dit
is enerzijds een goede manier om na het weekendverlof eenieder weer de technieken te laten herhalen, en anderzijds om de verschillende technieken
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tussen de genie en de fuseliers op elkaar af te stemmen. Na de opstart vertrekt het geheel naar het oord,
waar de Eagles en genisten driftig kamer na kamer
innemen en de mogelijkheid op boobytraps controleren. Aan het einde van de dag werd het bivak
terrein vanuit het zijterrein verlicht met kleine rode
lampjes. Dit omdat de Combat Life Savers (CLS’ers)
werkten aan hun retentie onder leiding van de militaire verpleegkundige door middel van casussen
gedurende verminderd zicht. Dinsdagochtend wor-

den de pelotonscommandanten apart genomen en
krijgen hun bevel vanuit de de 4-hoek van de compagnie. De kerels gaan verder met het verfijnen van
hun technieken en draaien een carrousel vorm in
het oord. Nadat de commandovoering op pelotonsniveau is doorlopen krijgen de groepscommandanten hun bevel, die de volgende ochtend in uitvoering
zal worden gebracht. Die ochtend ebt de stilte weg
en gaat het geluid langzaam over in voetstappen die
zich prepareren op de komende actie. Her en der
vormen zich groepen, de een krijgt zijn bevel van de
sergeant en de ander is driftig bezig zijn gezicht te
camoufleren. De tonners komen aan en het eerste
peloton stijgt in. Deze zullen als eerste hun positie
innemen nabij de startlijn. De tonners komen terug
op “DIABLO” en het tweede peloton stijgt in om
richting de drop off locatie te verplaatsen. Als de
twee pelotons de startlijn overgaan, gaan zij beiden
naar hun eigen pelotons vak om hier een object in
te nemen. Na een flinke knal van een geprepareerd
explosief wordt de actie versneld ingezet om zo het
momentum te behouden. De vijand anticipeert hierop en maakt het de pelotons lastig. Door het gebruik
van een lasersysteem (MCTC) worden veel mensen
geconfronteerd met hun keuzes en handelingen.
Na de evaluatie van de actie wordt nog een partieel bevel versterkt aan de pelotonscommandanten
met tijdsdruk. Vervolgens gaan de pelotons (na ge-
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ringe voorbereidingstijd) wederom voorwaarts, om
dit maal een ander object te vermeesteren. De eagles tonen enorme gedrevenheid en enthousiasme
terwijl ze van object naar object “springen” onder
dekking van rook en dekkingsvuur. Als de objecten
genomen zijn, worden de acties wederom geëvalueerd. Donderdag krijgen de eagles nog een laatste
actie om de twee weken af te sluiten met een scenario op pelotonsniveau.
Het is donderdagochtend, de commandovoering is
doorlopen en de pelotons zijn gemotiveerd om bij
deze laatste actie alles te geven wat ze hebben. Als
het eerste schot valt en de vuurbasis in een huis
zijn stelling heeft betrokken, wordt het eerste fire
team voorwaarts gestuurd. Met vuur in de ogen en
maximale inleving in het scenario, duwen ze bijna
een schutting omver in hun haast om zo snel mogelijk de oversteek te maken van huis naar huis. Ze
hebben maar één doel voor ogen en dat is het nemen van hun object. Een mengelmoes van schoten,
explosies, commando’s die worden geschreeuwd
en het radioberichten verkeer maakt het een waar
spektakel. Voor dat men het door heeft, is de tijd
voorbij gevlogen en zijn de objecten ingenomen. In
de avond nadat al het materiaal gecontroleerd is, is
iedereen weer terug op “DIABLO”, en is er tijd voor
een versnapering. Echter, heel laat wordt het niet,
want iedereen is toe aan een goede nachtrust.

De twee weken durende module A te Oostdorp waren leerzaam en uitdagend. De nieuwe kerels binnen
de B “EAGLE”-compagnie zijn meteen volop mee
gaan draaien en hoewel het veel informatie was,
heeft iedereen zich goed ingezet. Door de samenwerking met de genie kwamen de acties goed uit de
verf en heeft iedereen de meerwaarde kunnen zien
van het samenwerken met de genisten. Ik kijk terug
op een drukke maar leerzame twee weken.

HET JUBILEUMJAAR 2006
Het jubileumjaar 2006 was een druk jaar voor het bataljon en het Regiment doordat alles in het teken stond van het opwerken naar de missie
in Uruzgan, Afghanistan (TFE 2) in het kader van ISAF.

Tekst: Tim Luijten, Kolonel der Fuseliers
Het jubileumjaar 2006 was een druk jaar voor
het bataljon en het Regiment doordat alles in het
teken stond van het opwerken naar de missie in
Uruzgan, Afghanistan (TFE 2) i.h.k.v. ISAF. Gelet
op deze belasting en het feit dat de missie naar
Uruzgan(en daarmee het bataljon/regiment) landelijk al volop in de belangstelling stond is er toen
in de Stichting Brigade en Garde besloten om in
2006 geen aparte herdenking 65 jaar Prinses Irene
Brigade te houden. We hebben gezocht naar combinaties tussen onze eigen operationele voorbereidingen en de verschillende regimentsactiviteiten.

Met behulp van onze contacten in den Haag hebben we op 17 maart 2006 bij de Grote of st Jacobskerk een openbare beëdiging georganiseerd, onder
grote publieke belangstelling en met de aanwezigheid van enkele parlementariërs, de burgemeester
van Colijnsplaat en de CDS, Generaal Dick Berlijn.
In de middag werd dat gevolgd door een koorduitreiking op het “soldaat van Oranje strand” in front
van het Kurhaus. De boodschap van ons 65-jarig ju-

bileum is, onder andere met demonstraties op de
boulevard, daarbij volop uitgedragen.
Voor de uitzending werd de Bravo (WONJU) compagnie van 12 Infanteriebataljon Regiment van
Heutz bij het bataljon onder bevel gesteld als onze
Dcie. Zodoende werden zij, alsmede alle andere
bij het bataljon onder bevel gestelde militairen, op
22 september 2006, bij een koorduitreiking in Oirschot, ceremonieel van een koord voorzien.
Omdat in de eerste rotaties de Operationele Monitoring en Liaison Teams (OMLT) nog onder bevel gesteld waren bij het bataljon, maakten ook
een aantal mariniers onderdeel uit van het bataljon. Zodoende werden vlak voor hun vertrek op
uitzending onder aan de vliegtuigtrap en voor het
eerst sinds WO II, weer mariniers van een koord
voorzien.

Het bataljon was daarmee zeer herkenbaar in
Uruzgan en alle dragers van het koord hebben
tijdens de uitzending het koord waardig en met
trots gedragen.
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PRINSJESDAG 2015
Tekst: de Witte, Sergeant der Fuseliers
15 September was het de derde dinsdag van september, ofwel Prinsjesdag. Dit jaar nam de B-‘Eagle’
Compagnie met een detachement deel aan de ceremonie. De voorbereidingen voor de ceremonie begonnen al een aantal weken eerder met het kleden
in het Ceremonieel Tenue van het Garderegiment.
Vervolgens stond maar een ding centraal en dat was
oefenen, oefenen en nogmaals oefenen. Uiteindelijk
was het de derde maandag van september en dus
tijd voor de generale repetitie samen met de vaandelwacht in Oirschot. Deze ging gelukkig erg goed
en we waren gelijk goed getraind om ook met slecht
weer de ceremonie uit te voeren want de regen
kwam met bakken uit de lucht.

heden stelden zich op voor de afmars richting het
Binnenhof, tijdens de afmars is het altijd indrukwekkend hoeveel mensen er langs de kant staan om ons

toe te juichen en te applaudisseren. Aangekomen op
het Binnenhof waar wij als Garderegiment de eer
hebben om een centrale plaats in te nemen, werd er
naar rechts gericht en was het wachten tot de leden
van het Koninklijk Huis aankwamen. Eerst kwamen
de ministers binnen en niet veel later kwam Zijne

Op dinsdag zijn we met de bus in alle vroegte vertrokken met als eindbestemming het ADO Den Haag
stadion. Van alle deelnemende eenheden waren de
Fuseliers er als eerste. Na een goed ontbijt werd het
langzaam tijd om de Ceremoniële tenuen aan te trekken. Nadat iedereen zijn buddy had gecontroleerd
en de laatste zaken hersteld waren, werd er op het
voetbalveld opgesteld zodat de vaandels van de aanwezige eenheden konden intreden. Toen de vaan-

dels waren ingetreden werden we afgemarcheerd
richting de bussen waarin we vervolgens richting
het centrum van Den Haag verplaatsten. Alle een36
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Majesteit Koning Willem Alexander en Hare Majesteit Koningin Maxima met de gouden koets aan op
het Binnenhof. Het was voor de Fuseliers een laatste
mogelijkheid om de gouden koets nog te zien voordat deze voor een aantal jaar in onderhoud gaat.
Na de troonrede vertrokken de leden van het Ko-

ninklijk Huis met de koetsen en maakten ook wij ons
op om terug te verplaatsen. Eerst vertrokken alle
ruiters van de Koninklijke Marechaussee en stelden
we weer op. Nadat alle Garderegimenten gereed waren, verplaatsten we over dezelfde route terug. Waar
nog steeds veel mensen langs de kant stonden. Aansluitend was het instijgen in de bus om vervolgens

bij het stadion weer op te stellen zodat de Vaandels
konden uittreden. Ten slotte was het snel omkleden
en de bus in voor de verplaatsing terug nar Oirschot.
We kijken terug op een geslaagde ceremonie, waarbij we geen uitvallers hadden en alles er strak uitzag.
Want wij zijn Fuseliers en hier zijn wij goed in.

BELGISCHE SAMENWERKING: OEFENING SOB NATEVAL
Tekst: T. van Puffelen, Tweede-luitenant der Infanterie, Commandant 2MOTINFPEL C-cie
Voor het eerst sinds lange tijd stond er weer een
internationale oefening op het programma voor de
Charlie ‘BEREN’ Compagnie. Deze oefening was
tweeledig, de eerste week stond een bataljonsoefening gepland samen met het Belgische bataljon:
Bataillon de Chasseurs Ardennais, waarbij de Charlie ´Beren´ compagnie als buitenlandse Compagnie

zeer gemotiveerd waren. Vanuit de FOB ontplooide
de Compagnie al zijn acties in de Area Of Responsibility (AOR). De Belgen hadden de Area Of Operations (AOO) verdeeld in meerdere AOR´s, waarbij wij
een eigen vak kregen.
In onze AOR hebben we meerdere opdrachten uitgevoerd: Patrouille Nomad (Nomaden Patrouille);
dit was een patrouille die 72 uur zelfstandig op pad
ging, waarbij het doel is dat de eenheden zich zo veel
mogelijk onder de bevolking mengen en nabij bevinden en zoveel mogelijk informatie en intell proberen
te verzamelen. Sociale patrouilles, wacht / herbevoorrading, Quick Reaction Force (QRF) taken .
Al deze opdrachten verliepen goed, wel kwamen
veel fuseliers erachter dat het stabiliserend optreden soms heel erg druk kan zijn maar soms ook heel
erg rustig.

Tres rapide et Brutal
Belgische IVECO´s opgesteld in Hörsten na terugkomst van
de oefening

werd toegevoegd. De tweede week zou in het teken
staan van een schietserie/of LFX oefening. De gehele
oefening vond plaats van 19-10-2015 tot 30-10-2015.
De oefening met de Belgen stond in het teken van
het uitvoeren van stabiliserend optreden, gedurende
de schietserie hebben we op niveau 3, schietoefeningen geschoten.

Gedurende het verloop van de oefening werd al snel
duidelijk dat er meerdere vijandelijke strongpoints
in de oorden waren, welke in de toekomst aangegrepen zouden worden. De Belgische bataljonscommandant wilde dat de oorden tres “rapide” en
“brutal” vermeesterd zouden worden. Bij de commandovoering over deze operatie heeft de kapitein
Manger de Belgische bataljonscommandant weten

Go or no go
Op maandag 19 oktober vertrok de compagnie richting Bergen. Eenmaal aangekomen bleek dat de dat
de oefening met 24uur uitgesteld werd. Dit creëerde
wel de mogelijkheid voor de compagniesstaf om
goede afspraken met de Belgen te maken en de commandovoering goed voor te bereiden.

Bijdragen aan Safe en Secure Environment
De hele oefening stond in het teken van stabiliserend optreden. Voor veel Fuseliers was dit een nieuwe vorm van optreden en dat zorgde ervoor dat ze

Commandanten aan het werk
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te overtuigen dat ze het beste de Beer konden loslaten. Bij de bevelsuitgifte van het bataljon kregen
we dan ook de opdracht om het oord Cugnon te vermeesteren. Hierbij werd de Compagnie in het zwaartepunt gezet en waren er vele Belgische ogen op ons
gericht. Vanaf de oordrand klapten de Fuseliers
snel en agressief over de vijand heen. Om 11.15 uur
kreeg de kapitein al de eerste melding dat een van
de Bushmaster pelotons in zijn consolidatie lag, niet
lang erop volgde de melding van het andere peloton.
Om 12.00 uur was de gehele consolidatie gereed en
kon de Belgische genie aanvangen met searchen.
Niet lang na de vermeestering van het oord Cugnon,
was de vijand verslagen en konden we terugkeren
naar de FOB. Waarbij de mannen van een welverdiend colaatje konden genieten.

Schietserie
Van 23 oktober t/m 26 oktober heeft de C-´Beren´
Compagnie deelgenomen aan een schietserie in Bergen-Hohne. Ondanks de vele mist en de uren wachten voor toestemming om te vuren, heeft de Compagnie mooie resultaten weten te behalen.

Vooruitgang
Gedurende deze vier dagen hebben we veel stappen
kunnen zetten met het voertuigoptreden. Sinds de
komst van de Bushmaster hadden we niet veel op
niv3 met de voertuigen kunnen trainen en was het
vaak beperkt tot sectie optreden of groepsoptreden.
In deze dagen hebben beide bushmaster pelotons
onder leiding van de eigen compagnie veel pelotonsacties kunnen draaien met de voertuigen. Hierbij
schoten ze oefeningen uit concept schiettabel t.b.v.
niveau 3 (pelotons) schietoefeningen Pantserinfanteriepeloton gemotoriseerd voertuig optreden, welke ontwikkeld werd door het Schiet Instructie en
Controle Team (SICT).
Het zware wapen peloton zat ook niet stil gedurende
de schietserie. Ondanks de materiele beperkingen
(beperkte inzet .50´s) heeft ook het zware wapen
peloton effectieve trainingstijd gehad. Waarbij zij
concept schiettabel t.b.v. niveau 3 (pelotons) schietoefeningen Pantserinfanteriepeloton gemotoriseerd
voertuig optreden voor het zware wapen peloton
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hebben geschoten. Doordat alle voertuigen van het
zware wapen peloton inzetbaar waren hebben die
elke dag schietoefeningen op pelotonsniveau 3 gecombineerd kunnen schieten.

Belgische IVECO´s opgesteld in Hörsten na terugkomst van
de oefening

Vreemde ogen
Gedurende de schietweek kreeg elk peloton een
dag ondersteuning door de Instructie Groep Lichte
Wapens IGLW. Deze ondersteuning begon de avond
voor aanvang schietdag al met een bevelsuitgifte,
waarna de pelotonscommandant een plan voor de
schietdag kon gaan maken. De volgende dag ving de
actie aan, en konden de pelotons voorwaarts met de
opdracht. Direct na de acties vonden er uitgebreide
evaluaties plaats. Deze evaluaties waren op pelotonen groepsniveau maar ook op het niveau van de individuele man. Uit deze evaluaties kwamen duidelijke
punten naar voren. De IGLW wist zeer goede constructieve feedback te geven. Vooral op schiet technisch gebied wisten ze de juiste evaluatiepunten aan
te kaarten en voor de juiste bewustwording ervan te
zorgen. De bewustwording van de Fuseliers kwam
bij de tweede actie in de middag direct naar voren.
Met de gegeven feedback en evaluatiepunten, die
door elk niveau meegenomen werden, resulteerde
het in een duidelijke verbetering van het resultaat.
Mijn advies is dan ook aan elke commandant die dit
leest, dat de aanwezigheid en leiding van de IGLW
een zeer goede trainingsmoment is voor het gehele
peloton.

DE C-COMPAGNIE AAN HET TRAINEN IN DE MARNEWAARD
Tekst: Rasmus de Ruiter, Tweede-luitenant der Infanterie, Commandant 1MOTINFPEL
Voor de Charlie ‘BEREN’ Compagnie stond de
maand september in het teken van Optreden in Verstedelijk gebied (OVG). Als onderdeel van het Operationeel Gereed stellen, is er in een periode van
drie weken opgewerkt van niveau 1 trainen tot en
met scenario’s op niveau 4, met de integratie van
vuursteun, Genie en geneeskundige troepen. Tevens zijn de commandovoeringsprocedures binnen
de C-compagnie beoefend.

Beginnen bij de basis
De eerste week van de oefening begon met het gereed stellen van het materiaal en voertuigen, zodat
alle randzaken waren geregeld voordat we gingen
trainen. Daarna gingen de pelotons aan de slag in
het oefendorp Marnehuizen om te trainen onder leiding van de Groepscommandanten. Onderwerpen
die aan bod kwamen, zijn inbraak object, zuiveren
object en het verplaatsen door een oord. Dit leverde
‘aha’-momentjes op, waardoor de basis werd gelegd
voor het verdere oefenverloop. Een compagniesscenario kan immers beslist worden door de enkele
man. In de avonden waren de Groepscommandanten druk met commandovoering om de dag erna een
scenario op groepsniveau te draaien. De week werd
afgesloten met de eerste pelotons-scenario’s om het
niveau van de pelotons te meten. Basisprincipes
zoals onderlinge (vuur)coördinatie, communicatie,
rook, vuur en beweging bleken weer essentieel te
zijn om de vijand te verslaan en om gewonden aan
eigen zijde te beperken.

Gebruik van voertuigen
De week erna stond in het teken van scenario´s, geïntegreerd met de steun van de Genie. Het doel van
deze week was om de OVG technieken op pelotonsniveau verder te verdiepen en te verbeteren. Hierbij
werd extra aandacht geschonken aan het gebruik en
mogelijkheden van de voertuigen tijdens het OVG
gevecht. De Bushmaster werd dus niet alleen gebruikt als vervoersmiddel, maar daadwerkelijk ter
ondersteuning in het gevecht voor het uitgestegen
personeel. Dit bleek de eerste dagen wel puzzelen.
De boordschutters die bovenluiks stonden en uitstijgend personeel relatief dicht op de vijand bleken vrij
kwetsbaar. De Chauffeurs en Boordschutters werden bekwamer met de dag, waardoor we het voertuig effectief hebben kunnen inzetten.

Niveau 4 scenario
De laatste week zijn we met de compagnie te velde
gegaan en hebben we een verzamelgebied betrokken.
In het verzamelgebied hebben we het commandovoeringproces opgestart voor een compagnies-scenario.
Onze aanval zag er als volgt uit. Op de vroege ochtend
werd de aanval ingezet door een Bushmaster peloton,
met de zon in de rug, onder dekking van een rookscherm, om vervolgens een vuurbasis op het oord
in te richten. Het zware wapen peloton maakte een
omtrekkende beweging om met een brug leggende
tank een bruggenhoofd te creëren. Gevolgd door het
2e BUSHMASTER- peloton die het zware wapen peloton doorschrijden en de inbraak deed in het oord.

Ondertussen werd de vijand tevens bestookt door het
Fire Support Team die beschikking had over close air
support. De Genie was onderverdeeld onder de pelotons om de hindernissen te doorbreken. Nadat het
2e BUSHMASTER- peloton succesvol een inbraak
op het oord had gepleegd gingen de mannen van het
1e peloton over de loopbrug om de aanval voort te
zetten. Hier begonnen de chaotische gevechten, zoals we die kennen bij het OVG. Na een dag vechten
was de helft van het oord in onze handen. Nadat we
de nacht in de opstelling hebben gezeten volgde in
de ochtend de voortzetting van de aanval. De twee
BUSHMASTER- pelotons gingen voorwaarts waarbij
het zware wapen peloton voor vuurdekking zorgde
vanaf de flank. Aan het einde van de dag hebben we
de vijand die zich tot de laatste man verzetten kunnen
verjagen uit het oord.
Na drie weken oefenen heeft de compagnie zich verder verdiept in het OVG gevecht en in het optreden
met voertuigen binnen een oord. De integratie met
Genie en vuursteun was ook op alle niveaus erg leerzaam. We kijken terug op een geslaagde oefening en
we komen graag terug in Marnewaard.
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Secretaris: Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Peter Aerts
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Tekst: Peter Aerts, Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) en kameraadschappelijke maaltijd vonden plaats op 19 november j.l. in Oirschot. Naast de inmiddels vaste locatie voor het diner, het Hof van Solms, werd dit keer
het ernaast gelegen Proeflokaal “Van de Oirsprong”
gebruikt voor de ontvangst, de ALV en het aperitief.
Oirschots onderonsje...

Schalkhaar onderonsje...

De Algemene ledenvergadering stemde onder luid
applaus in met de voordracht om aan de vrijwilligers
van de Regimentsverzameling Brigade en Garde
Prinses Irene, de heren Hans van Schaik en Harrie
Dijkhuizen de Gouden Fuseliersspeld uit te reiken.
Hans van Schaik ontving de speld van de voorzitter
van onze vereniging, Generaal-majoor b.d. der Fuseliers Leen Noordzij. De Conservator, Hans Sonnemans
reikte
de speld uit aan
Harrie Dijkhuizen. Beide heren
van harte gefeliciteerd en wij hopen uiteraard dat
u nog jaren verbonden blijft aan
ons museum!
Indrinken van de nieuwe leden
40

Vaandeldrager nummer 116

Tijdens de kameraadschappelijke maaltijd
werden
ook
de nieuw geplaatste officieren (15) van het
De gedecoreerden samen met
bataljon welVoorzitter en Conservator
kom geheten
door de Regimentscommandant Luitenant-kolonel
der Fuseliers Nico Boom en onze voorzitter. Tevens
voerde de Regiments-jongste, Tweede luitenant der
Fuseliers Pepijn Rouschop het woord tot ons en dat
ging hem goed af! Alle nieuw geplaatste officieren
wensen wij veel succes bij het Regiment en het Bataljon in het bijzonder; Volo et Valeo
Waarschijnlijk werd voor het eerst de magische
grens van 100 deelnemers aan onze verenigingsactiviteit overschreden. Samen met de genodigden,
dragers Gouden Fuseliersspeld en de delegaties van
het Garderegiment Grenadiers en Jagers, Bataljon
Bevrijding/5e Linie en 42 Pantserinfanteriebataljon
Regiment Limburgse Jagers kijken we terug op een
uitermate gezellige en geslaagde avond. Dank aan
het Proeflokaal “Van de Oirsprong” van de oude
brouwerij “de Kroon”, maar zeker ook aan het restaurant “Hof van Solms” voor het uitstekende diner!
Noteert u alvast 3 november 2016 in uw agenda voor
onze volgende verenigingsactiviteit.
Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een gezond
2016 toe!

welkom heten van de
nieuw geplaatste officieren

70 JAAR HERDENKING GARDEREGIMENT
FUSELIERS PRINSES IRENE
Een bijzonder moment was het opnoemen tijdens het
dodenappel van alle gesneuvelden van ons Regiment die
in al die 70 jaar zijn gevallen voor vrede en vrijheid onder
de naam Prinses Irene. Maar het meest bijzonder was wel
de aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Jaime de Bourbon de Parme.

Tekst: Henk de Boer, Luitenant-kolonel der Fuseliers
Op 14 mei 2011 waren we er dan helemaal klaar
voor: de herdenking van het 70-jarig bestaan van
ons Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Al
direct bij mijn aantreden als Regimentscommandant, in september 2010, wist ik dat we er alles
aan zouden doen om dit moment waardig te herdenken. Maar ook om er een gezellige dag van te
maken. Onder leiding van de PBC, Majoor Marcel Latour was er al snel een projectgroep uit de
grond gestampt en werd advies ingewonnen hoe
het vorige lustrum was georganiseerd. Natuurlijk
was er de gebruikelijke budgetproblematiek, zeker in het licht van de al lopende en de dreigende
nieuwe bezuinigingen. Maar creatief zoals we zijn,
werden alle netwerken aangeboord en werd er
daar plotseling een hele grote partytent geregeld
(nog bedankt Hans Sonnemans!). Naast natuurlijk
onze oud-strijders en sobats met hun echtgenotes,
alle oud- regimentscommandanten die in staat
waren te komen, waren er de vele externe gasten.
Zoals de Burgemeesters en hun vertegenwoordigers van Tilburg, Oirschot en den Haag maar ook
de Mayors van Congleton en Wolverhampton, die
speciaal waren overgekomen uit Engeland. De
laatste twee burgmeesters werden tijdens een

diner op vrijdagavond verrast met een eresabel
waarmee de besturen van deze steden werden bedankt voor al hun inspanningen die zij voor onze
oud-strijders tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het benoemen van deze Mayors tot Honoraire
Member of the Guard Regiment was een bijzonder
moment voor ons allen.
Ook een bijzonder moment was het opnoemen
tijdens het dodenappel van alle gesneuvelden
van ons Regiment die in al die 70 jaar zijn gevallen voor vrede en vrijheid onder de naam Prinses
Irene. Maar het meest bijzonder was wel de aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Jaime de Bourbon de Parme. Hij was namens zijn
moeder Prinses Irene bij de herdenking aanwezig en later ook nog bij het informelere samenzijn. Voor vele van onze oud-strijders was dat
niet alleen een super foto gelegenheid maar ook
een teken van betrokkenheid en genegenheid
van de Prinses en haar familie bij hen waar zij
haar naam al die jaren aan heeft verbonden. 70
jaar! Het was zeker een mooi moment in onze Regimentsgeschiedenis!
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www.fuseliers.nl/75jaar
Facebook: 1941-2016 Reünie 75 jaar GFPI
Zaterdag 14 mei 2016, markt Oirschot

